1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
www.talaj.hu
talajtanitarsasag@gmail.com

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Magyar Talajtani Társaság Közgyűlésén
a Társaság székhelyén
2019. február 1-én, 10:30

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 25 fő.

1. Tóth Tibor, elnök összegzi a Magyar Talajtani Társaság 2018-as évi tevékenységét
Köszönti az egybegyűlteket, majd bemutatja a Magyar Talajtani Társaság (MTT) 2018-as főbb
tevékenységeit (az előadás anyagát itt lehet megtekinteni):


Talajfizikai Szimpóziumon való részvétel Krakkóban, 2018. február 15-én. Sikeres
szereplés, melynek folyománya, hogy az MTT felkérést kapott egy hasonló rendezvény
megszervezésére, lebonyolítására 2020-ban. Az MTT Talajfizikai Szakosztály nem
zárkózik el a szervezéstől, de egyelőre nem született végleges döntés.



Sikeresen vettünk részt immáron 4-ik alkalommal a Fővárosi Állat- és Növénykert által
szervezett Föld Napi Föld Fesztiválon, 2018. április 21-22. között. Már hagyománynak
is mondhat interaktív talajos foglalkozásokkal való megjelenésünk, nagy érdeklődéssel
fogadták a látogatók.



Novák Tibor közreműködésével részt vett az MTT képviselete a Szikes Szelvényeket
bemutató rendezvényen a Cseh és Szlovák Talajtani Társaságok szervezésében 2018.
június 26-28. között. Lehetőséget kaptunk, hogy az MTT is részt vegyen a következő
ilyen rendezvény megszervezésében.



A Szikes Szelvény bemutató rendezvényen való részvétel folyománya, hogy egy
együttműködési megállapodást írt alá a Cseh és a Magyar Talajtani Társaság.



Kis létszámban, de annál nagyobb intenzitással vett részt az MTT tagsága a Rio de
Janeiroben megrendezett 21. Talajtani Világkongresszuson, 2018. július 12-17. között.
A képviselet majd minden nap valamilyen ülésen képviselte hazánkat IUSS, illetve
ECSSS megbeszéléseken.



A 2018-as legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvénye kétség kívül a Talajtani
Vándorgyűlés, mely Pécsett került megrendezésre, 2018. augusztus 31 és szeptember
2. között. A szakember találkozón részt vevők visszajelzései alapján nagyon jól sikerült.



Beszámol, arról, hogy a Választmányi ülésen felmerült a kérdés, miszerint legyen-e a
talajtani Vándorgyűlés anyagát összefoglaló Talajvédelem Különszám. Egy körlevélre
pozitívan (legyen kötet) a következő MTT tagok válaszoltak: Markó András, Tuba Géza,
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Szabó Anita, Nagy Péter Tamás, Krizsics Anna, Biro Borbála, Kátay János. Amennyiben
szeretné a Társaság, hogy megjelenjen a Kötet önként jelentkezőket vár a Társaság, aki
a szerkesztési munkálatokat koordinálja és levégzi.


Részt vettünk a TIM25 elnevezésű NÉBIH által szervezett konferencián, szakmai
fórumon, ahol előadások hangzottak el a TIM adatbázisok felhasználhatóságáról, a
rendszer múltjáról, jelenéről és a jövőbeni leképzelésekről.



Idén először – sokéves tervezgetést követően – részt vettünk a Természettudományi
Múzeumban megrendezett Földtudományos Forgatagon, 2018. november 10-11.
között, ahol a jól bejáratott talajos interaktív foglalkozásokkal ismertettük meg a
talajok tulajdonságait, illetve a szerepét a Földön.



Szomorú szívvel, de 3 oszlopos tagunktól kellett örök búcsút vennünk: Kádár Imre,
Füleky György, illetve Várallyay György tiszteletbeli elnökünktől.



Nagy Bálint emlékére szobrot avattunk.



Javaslat érkezett a Tagságtól, miszerint a szakmai dokumentumokat össze kellene
gyűjteni és közzé kellene tenni a Társaság honlapján (Tóth Gergely, Makó András). A
Társaság eddig is szívesen tett közzé olyan szakmai anyagot, így várja azon anyagokat,
melyeket a szerzők „közkincsé” szeretnének tenni ezen a fórumon is.



Levelet fogalmazott és küldött meg az MTT Vezetősége Jordán Lászlónak, a NÉBIH
Növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettesének, igazgatójának melyben aggodalmát
fejezte ki a talajvédelmi szakterületen várható átszervezésekkel kapcsolatban, valamint
felajánlotta a Társaság, hogy szakmai szervezetként szívesen bekapcsolódnánk a jogszabály
tervezetek véleményezésébe. Ezen felül konzultációt kértünk elnökhelyettes úrtól az
álláspontunk részletesebb kifejtése érdekében.



Az European Research Council javaslatát támogattuk, miszerint jöjjön létre egy külön
talajtani Panel.

2. Fuchs Márta, kincstárnok ismerteti az MTT 2018. évi pénzügyi helyzetét
Előrevetíti, hogy a Talajtani Vándorgyűlés megszervezése miatt nyereséggel zárult a 2018-as
év. Tárgyévi összbevétel 9.820.000,- Ft, míg a tárgyévi ráfordítás 7.001.000,- Ft, így a Társaság
2018. évi eredménye 2.819.000,- Ft. A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges
mutatók értelmében továbbra is Közhasznú az MTT. Összegezve 2018. év nyereséges volt,
saját tőkéje, így 10.990.000,- Ft, illetve megalakulása óta gazdálkodása kiegyensúlyozott,
jelentős tartalékokkal rendelkezik, valamint tartós kintlévősége nincs. A beszámoló előadás
anyagát itt lehet megtekinteni.
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A beszámoló ismertetése után a jelenlévők szavaztak a Magyar Talajtani Társaság 2018. évi
gazdálkodási beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról. 25 db IGEN, 0 db
NEM és 0 db TARTÓZKODÁSSAL egyhangúan elfogadásra került a beszámoló.

3. László Péter, elnökhelyettes beszámolója a Talajtani Vándorgyűlésről
A Vándorgyűlés mérlege pozitív volt. Teljes költsége 7.109.194,- Ft, melyből a szponzori tárgyi
juttatások 2.604.439,- Ft tettek ki. A teljes létszám 230 fő, melyből 150 fő az utolsó napon
megrendezett terepi napon is részt vett. Az egy főre jutó összköltség 29.362,- Ft volt, ez
megfelel a kedvezményes (diák, tag) regisztrációs díjnak.
Nagyon sok szponzor támogatta kisebb nagyobb pénzbeli és/vagy tárgyi juttatásokkal:
Syngenta, HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium, Bayer, BASF, Magyar
Növényvédelmi Szövetség, ECM ECO Monitoring, Gasmet Technologies, NÉBIH, MNMK Tolna
megyei szervezete, Talajinfo, MTA ATK TAKI, PTE TTK, PTE SzBKI, VYLYAN. Ezen szponzorok
felkutatása egy hosszú folyamat volt (kb. egy éves szervező munka), de mint látható nagyon
sikeres.
Külön kiemelte a médiavisszhangot, melynek folyományaként több cikk, hír, vagy éppen
tematikus különszám jelent meg a következő fórumokon: Őstermelő, Agrárágazat, AgroNapló
és a Növényvédelmi Magazin. Bemutatásra került egy a Talajtani Vándorgyűlést összefoglaló
kisfilm is, melyet itt lehet megtekinteni.
A beszámoló előadás anyagát itt lehet megtekinteni.

4. A Szakosztályok éves beszámolói
A Szakosztályok megtartották a 2018-as évi tevékenység beszámolójukat, illetve ismertették
a 2019-es évi tervezett tevékenységüket is.


Berényi Üveges Judit, a Talajvédelmi Szakosztály elnökének beszámolóját itt lehet
megtekinteni.



Makó András, a Talajfizika Szakosztály elnökének beszámolóját itt lehet megtekinteni.



Lehoczky Éva, a Talajtermékenység, és Tápanyag-gazdálkodási Szakosztály elnökének
beszámolóját itt lehet megtekinteni.



Szabó Péter, a Talajszennyezettségi Szakosztály elnökének beszámolóját itt lehet
megtekinteni.



Tolner László, a Talajkémiai Szakosztály elnöke beszámolója röviden: nagy veszteség
érte a szakmát Füleky György professzor tiszteletbeli Szakosztály elnök halálával; a
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Talajfizikai Szakosztállyal szeretnének szorosabb kapcsolatot kialakítani, így közös
rendezvényeket szervezni; a PhD témákat szeretnék összefogni, illetve a hallgatóknak
olyan tudományos üléseket szervezni, ahol lehetőséget kapnak a doktori témájuk
bemutatására.


Koós Sándor, az Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály elnökének beszámolóját itt
lehet megtekinteni.



Bíró Borbála, a Talajbiológia Szakosztály elnökének beszámolóját Bakacsi Zsófia
ismertette, melyet itt lehet megtekinteni.

5. Bakacsi Zsófia, titkár felvetése: videó konferencia lehetőségének megteremtése
Bakacsi Zsófia a 2018. december 6-i Választmányi ülés tapasztalatai tükrében felveti, hogy a
különböző üléseken minél szélesebb körben való részvételi lehetőségének megteremtése
érdekében videó konferencia megtartását tenné lehetővé az MTT. A Közgyűlés támogatta a
kezdeményezést. Az MTA ATK TAKI (mint MTT székhely) informatikusával felveszi a
kapcsolatot, és megvizsgálják a lehetőségeket.

6. Tóth Tibor, elnök ismerteti a 2019. évi terveket
Tóth Tibor ismerteti az MTT 2019. évi tervezett tevékenységeket, feladatokat:


Bár már 2018-ban felkérte az MTT vezetősége a Társaság ügyvédjét az adatvédelmi
nyilatkozat (GDPR) kialakítására, erőre lépés azóta nem történt. 2019-ben
mindenképpen meg kell oldani ezt a feladatot.



Szükség van az MTT tagságában is megjelenő IUSS tisztségviselők konferencia
terveinek összehangolására.



Bár még csak 2019. év eleje van, el kell kezdeni tervezni (szervezni) a 2020. évi Talajtani
Vándorgyűlést. Eddig egy potenciális helyszín merült fel: Sárvár. Az egyeztetések
folyamatban vannak.

7. Talajvédelmi Különszám megjelentetése
Ahogy azt Tóth Tibor beszámolójában felvetette, nyitott kérdés a Talajtani Vándorgyűlésen
elhangzott előadások, illetve poszterek anyagát megjelentető Talajvédelmi Különszám
szerkesztése, illetve kiadása. László Péter felveti, hogy érdemes-e érdemben foglalkozni a
dologgal, lévén (sajnos) tudomány-metriai szempontból nincs jelentősége, hiszen nem IF-es
cikk, és semmilyen folyóirat rangsoroló szervezet nem jegyzi. S bár a doktoranduszoknak jól
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jön a magyar nyelvű megjelenés, de ár/érték arányban túl nagy feladat a megszerkesztése,
illetve ehhez nagy nyomtatási költség társul.
Kuti László felveti, hogy amennyiben csak on-line jelenne meg a Társaság honlapján, „csak” a
szerkesztési feladatokat kell megoldani, nem lenne nyomtatási költség.
Koós Sándor felveti, hogy amennyiben fajsúlyos cikket szeretne megjelentetni a szerző, az
Agrokémia és Talajtan (A&T) tudományos folyóirat nyitott a megjelentetésre, a rendes
szerkesztői procedúra végigfuttatása után. Hangsúlyozza, hogy az A&T nem kíván Konferencia
kiadványt megjelentetni, de a megfelelő minőségben megírt, megszerkesztett cikkeket várja
a Szerkesztőség. Amennyiben megfelelő számú kézirat kerül beküldésre, akár külön blokkot
lehet „nyitni” a folyóiraton belül.
Bakacsi Zsófia felveti, hogy szavazzanak a megjelenésre: 1. nem lesz megjelentetés; 2.
nyomtatásban való megjelentetés; 3. csak on-line megjelentetés. A Közgyűlésen résztvevők
22 db IGEN, 0 db NEM és 3 TARTOZKODÁS mellett elfogadta a 3. pontot, vagyis, hogy csak online jelenjen meg a Talajvédelem Különszáma.
A megjelenéssel kapcsolatban hamarosan készül egy Hírlevél, melyben a beküldés határidejét,
a formai követelményeket, valamint a megjelenés feltételeit foglalja össze.

Jegyzőkönyvet összeállította: Koós Sándor, szervezőtitkár

Budapest, 2019. február 08.

…………………………………..
Tóth Tibor
Magyar Talajtani Társaság elnöke
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