Magyar Talajtani Társaság
Közgyűlés 2017. december 5.

Vezetőség

Miről lesz szó?
• A vezetőség ezévi tevékenysége
• Olmütz-i V4 Konferencia
• A 2018-ki Pécsi Vándorgyűlés előkészítése
• Tagdíjak, IUSS választás, egyebek
• A Társaság új logoja

Az ezévi tevékenység időrendben
• ii. 10. Közgyűlés a rendezvénynaptár kiosztása. A rendezvény-naptár
• fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív, ilyet többet nem készítünk.
• ii. 10. Vezetőségi ülés

• iv.27-9. Pécsi Vándorgyűlési szelvények megtekintése, mintázása
• v. 30. Vezetőségi ülés, előterjesztések kitüntetésre

• vii. 10. Választmányi ülés
• ix. 25. Vezetőségi ülés
• ix.29. Együttműködési egyezmény a Pécsi Egyetemmel a vándorgyűléssel kapcsolatban.
Kutatók Éjszakáján közös bemutató

• x. 27. Választmányi ülés

Olmütz Visegrádi négyek Talajtani Konferencia ix.10-13 a Társaság támogatásával
MEGÍTÉLT támogatás (EUR)
Név

Részvételi díj

Utazási
költségek

Szállás
költségek

Összesen
(EUR)

Nagy Gábor
Czigány Szabolcs
Kocsis Tamás
Kotroczó Zsolt
Juhos Katalin
Összesen

160
160
120
140
140

0
100
50
0
0

50
170
90
0
0

210
430
260
140
140
1180

Az olmützi konferencia egyik tanulmányútját a társaságunk Soproni
Egyetem-i tagjai, Bidló András és Horváth Adrienn szervezték, és a ki
nem érdemelt dicsőségben a konferencia magyar résztvevői is
részesültek.
Köszönjük a kiváló szervezést!

A 2018as Pécsi Vándorgyűlés
A 2018-as Talajtani Vándorgyűlés augusztus 30. -szeptembe 1. (csüt.-pént.-szomb.)
közt kerül megrendezésre a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Karán
(PTE).

A konferencia szervezői a Magyar Talajtani Társaság (MTT), a PTE TTK Természet- és
Környezetföldrajzi Tanszék, Földtani és Meteorológiai Tanszék, a PTE Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet (SzBKI) és a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI).
A megkötött Megállapodás értelmében a Vándorgyűlés PTE-s helyszíneinek (3
előadóterem, aula, büfé) terembérlete alól az MTT mentesül. A PTE TTK helyszínein
kívül a Vándorgyűlés további helyszínei a következők: SzBKI Központ (7634 Pécs,
Pázmány Péter u. 4.), SzBKI Szent Miklós-hegyi telephely (7634 Pécs, Szentmiklós
dűlő 1.) és még két szelvény helyszín: Szalánta és Bicsérd.

A Szakértői továbbképzés a NÉBIH munkatársaival egyeztetés alatt van.

A szociális programok (ebéd, szakembertalálkozó) helyszínei még szervezés alatt.
Erősíteni kell a szakember találkozó jellegét a Vándorgyűlésnek, ezért két esti közös
programot tervezzünk (borkóstoló és vacsora).
A Vándorgyűlés támogatóinak köre (NÉBIH, cég szponzorok, médiatámogatók)
bővülnek.
A Vándorgyűlés kiemelt témája az Ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a
talajvédelem.

Egyebek
SZJ1%ok
2016
126 e Ft
2017
107 e Ft
• Továbbra is számítunk a jövedelemadó egyszázalékokra.
• A tagdíjbefizetésekben elmaradások vannak.
A nyilvántartott taglétszámból 2017-ben kevesen fizettek tagdíjat.
A tagdíj befizetés módjai a következők
-banki átutalás
-személyesen László Péter titkárnak
-személyesen Fuchs Márta pénztárosnak
akár ma is a szünetben …
• Jelenlegi banki egyenlegek: 3 102 563 Ft és 14 709 Euró (~4,6 millió Ft)

IUSS választás
Az IUSS tisztségviselők választásra létrehozott szavazófelületet kevesen vették eddig
igénybe. December 31-ig van lehetőség a jónéhány magyar tagtársunkat is érintő
szavazás lebonyolítására.

Szavazat leadására a Google rendszerében létrehozott felületen van lehetőség:
https://goo.gl/forms/TnquS4ip8uXiNnyR2
A felület megnyitásakor be kell gépelni az e-mail címet, ezt követően jelölhetők be
a támogatott jelöltek. Ügyelni kell arra, hogy egy adott tisztségre csak egy jelöltet
lehet támogatni divízióként, illetve bizottságonként. A jelöltek kiválasztását
követően -egy biztonsági ellenőrzés után- küldhető el a szavazat.

->>>A logo bemutatása külön prezentációval

