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Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

A Vezetőségi Ülés megtartására a NÉBIH képviselőivel történő egyeztetést követően került sor, így arra külön meghívó 
nem került kiküldésre. 
 
A NÉHIB-es egyeztetés témája a Vándorgyűléshez kapcsolódó szakértői továbbképzés volt. Sajnos a NÉBIH képviselői 
(Gulyás Edit, Sztupár Zsuzsanna, Machalek Gábor, Hefler József) még nem tudtam véglegesen nyilatkozni a közös 
rendezés lehetőségeiről, de ígéretük szerint erre még januárban sor fog kerülni, Jordán Lászlóval történő megbeszélést 
követően. 
 
Tóth Tibor: 
Három díjazott még nem vette át a fotópályázat díját: Gregurisz Mercédesz, Varga Tamás, Novák Tibor. Az 
érintettekkel fel kell venni a kapcsolatot és akár személyesen, akár átutalással el kell juttatni hozzájuk a díjat. 
Felelős: Pirkó Béla 
 
Még januárban ki kell küldeni a Vándorgyűlés első körlevelét, miután egyértelművé vált, hogy a szakértői továbbképzés 
megrendezésre kerül-e. Fel kell állítani a tudományos bizottságot, ami a Társaság Választmányával megegyező 
összetételű, kiegészülve a pécsi szervező kollégákkal. A szervezőbizottságot is össze kell állítani. 
Felelős: László Péter 
 
A Vándorgyűlést hozzávetőleg 200 főre kell szervezni, a honlapos regisztráció 03 15.-én indul. A korábbi tapasztalatok 
alapján célszerű kialakítani az előadói napokra egy chat-corner-t, ahol a résztvevők frissítők mellett az előadásokat 
nem zavarva tudnak egymással eszmecserét folytatni. A helyszín kiválasztása a szervezőbizottság feladata. 
 
László Péter ismerteti a folyamatban lévő és már lezárt szponzori tárgyalásokat. A Syngenta 600 eFt értékben kiszítet 
pólókat aVándorgyűlésre A Bayer 250-Ft körüli, a BASF 200 eFt-t összeggel támogatja a rendezvényt. A Magyar 
Növényvédelmi Szövetség 150 Ft-ot ad. A szaksajtó közül Agrárágazat, Agro Napló és az Őstermelő főszerkesztői 
ajánlották fel, hogy a Körleveleket kiküldik a címlistájukra. 
 
Célszerű a szakértői ülésre külön tananyagot összeállítatni és a résztvevőknek kiosztani. Az anyag összeállítói 
díjmentesen vehetnek részt a konferencián. 
Felelős: Szabóné Kele Gabriella 
 
Tóth Tibor: A Vándorgyűlésen kerül sor a Társaság Vezetőségének tisztújítására. Erre előreláthatólag a 2. este a 
legalkalmasabb, a szakember találkozó előtt. Fel kell állítani a jelölőbizottságot, el kell kezdeni a jelölési folyamatot. 
Részletesen le kell írni a választási folyamatot. 
Felelős: Bakacsi Zsófia 
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Treitz Emlékérem jelöléseket is meg kell tenni július végéig. A Választmányi tagok feladat lesz a jelölés, melyet a 
március 8-án tartandó ülésen ismertetünk majd velük. 
 
A tervezett új díjak adományozásával kapcsolatban haladéktalanul fel kell enni a kapcsolatot a tervezett bizottság 
tagjaival és fel kell őket kérni a feladatra. 
Felelős: Pirkó Béla 
 
A Növényvédelmi Szövetség felkérésére a Vezetőség egyhangúlag megszavazta a Nagy Bálunt szobor felállításának 
támogatását. A támogatás összege: 50.000 Ft. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. január 16. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 
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