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Jelen vannak: 

Tóth Tibor, elnök, Szabóné Kele Gabriella, elnök-helyettes, Bakacsi Zsófia titkár, László Péter szervező 

titkár, Pirkó Béla szervező titkár 

1. A Vándorgyűlés (továbbiakban VGY2018) angol nyelvű PhD szekciójának szervezése 

A SZIE részéről felmerült az igény, hogy a VGY2018-on kerüljön lebonyolításra angol nyelvű, PhD 

hallgatók számára szervezett szekció is. A Vezetőség örül a felvetésnek, de a szervezési folyamat 

jelenlegi állása miatt az új szekció kialakítása és programba illesztése kérdéseket vet föl. Mindezek 

miatt minél rövidebb idő alatt döntés kell hozni az ügyben. Fentiek figyelembe vételével a következő 

javaslatokat terjesztjük a VGY2018 szervező bizottság elé. 

- Az egyes szekciók tematikájához illeszkedő angol nyelvű előadások amennyiben megfelelnek 

a tudományos bizottság elvárásainak megtarthatók a szekció végén, de külön angol nyelvű 

szekció nem kerül megszervezésre annak érdekében, hogy az egyidejű programokkal ne 

növeljük a hallgatóság széttagoltságát. A meghirdetett tematikához nem kapcsolódó témával 

jelentkező külföldi diákok, akik kimaradnak a szekcióból, előadhatják témájukat a csütörtöki 

poszter szekció részeként tartott, rövidített előadásban (ún. PICO előadás keretében). 

- Külön angol nyelvű szekció megszervezése csütörtökön, a másik két szekcióval egy időben, 

harmadik párhuzamos programként. Ez esetben felmerül, hogy a hallgatók előadásainak 

témája illeszkedik-e a Vándorgyűlés fő témájába. A magyar nyelvű előadók joggal vethetik fel 

a kérdést, hogy időhiány miatt színvonalas előadások is a poszter szekcióba kerülnek át, míg az 

elkülönült angol nyelvű szekcióban jóval kisebb verseny várható. 

- A Vándorgyűlés eddigi hagyományainak megfelelően megmarad magyar nyelvű szakember-

találkozónak. A felmerült angol nyelvű előadásigényeknek helyt adva a vándorgyűlésmentes 

években magyar/angol nyelvű predoktori konferencia kerül megszervezésre. 

A lehetőségek közül a március 8-i Közgyűlést követően tartandó szervezőbizottsági ülésen kell 

választani. Az erről szóló értesítést még ma kiküldi a vezetőség az érintettek részére, azzal a kéréssel, 

hogy távolmaradás esetén írásban küldje el döntését a Vezetőség részére. Felelős: László Péter, Pirkó 

Béla 

A téma fontosságára való tekintettel a VGY2018 tudományos bizottsága tagjainak is kérjük a 

véleményét. 

2. A március 8-i Közgyűlés témáinak előzetes megbeszélése 

A Közgyűlésen a következő napirendi pontok kerülnek megvitatásra: 

 Vezetőség és a szakosztályok beszámolója a 2017-es évről, beszámolók elfogadása 

 Pénzügyi beszámoló, és elfogadása 

 Közhasznúsági jelentés és elfogadása 
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 Egyebek 

o Díjak alapítása, szavazás azok elfogadásáról 

o Beszámoló a VGY2018 szervezéséről 

o Tisztújítás előkészítése, jelölőbizottság  

 

A minél nagyobb arányú részvétel érdekében a Közgyűlésről még egy értesítést szükséges küldeni a 

tagság felé, amely már a fenti programpontokat is tartalmazza. Felelős: Bakacsi Zsófia 

 

3. Egyebek 

László Péter beszámol a VGY2018 szervezés aktuális állásáról. 

A szekciók témája már meghatározásra került, minden szekcióba kb. 8 előadás fér bele, lesznek 

szponzorált előadások is. A szekciók megszervezése Tóth Tibor és Pásztor László feladata. 

Már a nulladik napon, szerdán 17.00 órától is sor kerül egy szelvény bemutatására, borkóstolóval 

egybekötve. 

A terepi nap szervezése is jól halad. Egy szelvény már biztosan kijelölésre került, Árvay Gyula fogja 

bemutatni a nagy múltú ABET szelvényt a NÉBIH fajtakísérleti területén. A pécsi társszervezők tárják 

fel a többi szelvényt, amelyek nem csak önmagukban a környezetükkel együtt az ott aktuális 

talajvédelmi problémákkal és azok lehetséges megoldásaival kerülnek bemutatásra. Tavasszal előzetes 

bejárásra kerül sor, és ekkor a potenciális 6 helyszínből kerül szűkítésre 3 helyszín. Összesen négy 

szelvényt fogunk megtekinteni. 

Az első körlevél már kiküldésre került, a második március végén kerül kiküldésre. A médiatámogatók a 

saját hírlevelükben is értesítik olvasóikat az eseményről. A regisztráció április elején indul és június 30-

ig tart majd, de helyszíni regisztrációra is lesz lehetőség. A VGY2018 tagok számára kerül 

megszervezésre, így a március 8-i Közgyűlésen is fel kell hívni a figyelmet a tagdíjfizetés fontosságára. 

A Közgyűlésen is tájékoztatni kell a tagságot az SZJA 1 %-ának felajánlási lehetőségéről. 

 

Jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

 

Budapest, 2018. március 2. 

 

Tóth Tibor 
    elnök 


