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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság Választmányi ülésén 
a Társaság székhelyén 

2018. december 6-án, 11.00 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 6 fő. 
 

1. Várallyay György, volt elnökről való megemlékezés 
 
A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg a december 2-án elhunyt Várallyay Györgyről. 
A Társaság honlapjára is felkerült egy megemlékezés.   
 

2. A pécsi Vándorgyűlés anyagainak kötetbe szervezésére indított közvéleménykutatás  
 
Felmerült, hogy a korábbi Vándorgyűlések kibővített anyait megjelentető kötet megszerkesztése, az 
anyagok begyűjtése és lektorálása a Talajvédelem c.  időszakos kiadványban aránytalanul nagy terhet 
ró a Társaságra, tekintettel arra, hogy nem számítható be tudományos publikációnak, csak a 
doktoranduszoknak. Bíró Borbála és Szegi Tamás javasolta, hogy legyen kötet.  
A Választmány döntése, hogy Hírlevélben méri fel az igényeket, január 31-ig jelezze Tóth Tibornak 
mindenki, aki kéri a nyomtatott megjelenést, annak feltüntetésével, hogy melyik szekcióban volt. 
Ennek eredményétől függően, ha nagy az érdeklődés, az adott szekció elnökét bízzák meg a 
szerkesztéssel, illetve a lektorok felkérésével, a Társaság biztosítja a kiadás anyagi hátterét. 
 
 

3. A Vándorgyűlés pénzügyei 
 
A Vándorgyűlés mérlege pozitív. Teljes költsége 588250 Ft volt, ebben benne van. Az egy főre jutó 
költség 29362 Ft volt, ez megfelel a kedvezményes (diák, tag) regisztrációs díjnak. 
 
 

4. Levél a NÉBIH-hez 
 
Az MTT feladatának tekinti, hogy képviselje a talajvédelem és a szakértők érdekeit. Az ellenőrzési 
lehetőségek jelentős szűkítése kapcsán a Talajvédelmi Szakosztály által megfogalmazott észrevételeket 
a Vezetőség támogatásával, levél formájában továbbítottuk a NÉBIH-be, Jordán László igazgató úrnak. 
 
 

5. Külső kapcsolatok 
 
IUSS választás eredményének ismertetése. Az European Research Council javaslatát támogatjuk, hogy 
jöjjön létre külön talajtani Panel. A gödöllői TDK konferencia támogatására kaptunk felkérést. Későn 
jött a felkérés, nem tudtuk hatékonyan támogatni. Fuchs M. utána néz, ki volt díjazott talajtani 
témában (Fodor Hella?), őt célzottan támogatnánk 10 000 Ft-al. 
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6. Szakosztályok beszámolója 

 
A Választmányból csak kevesen vannak jelen. A Talajfizikai Szakosztály vezetősége jelen van, a 
Talajvédelmi és az Oktatási Szakosztály írásban küldte el anyagát. A Szakosztályok beszámolóját a 
tervezett következő közgyűlésre halasztottuk. 
 
 

7. Egyéb 
 
A tervezett közgyűlés időpontja február 1. Helyszíne az MTT Székhelye. Koós Sándor Tóth Tibor 
felkérésére elvállalta a szervezőtitkári feladatok átvételét. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták azt a 
javaslatot, hogy jelenleg egy szervezőtitkár el tudja látni a feladatokat. A tagnyilvántartással 
kapcsolatos teendőket továbbra is László Péter intézi.  
teendők: (i)az Alapítvány pénzügyinek átvétele előrehaladása, (i) bár felkértük az ügyvédet, nem halad 
az adatvédelmi nyilatkozat kialakítása (szükséges-e?) 
 
 
 
Jegyzőkönyvet összeállította: Bakacsi Zsófia, titkár 
 
Budapest, 2018. december 6. 
 

Tóth Tibor 
    elnök 


