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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság Közgyűlésén 

a Társaság székhelyén 

2019. november 11-én, 11:30 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 37 fő. 

Az előzetesen kiküldött napirend kiegészült a Talajvédelmi Alapítványról szóló beszámolóval: 

 A Vándorgyűlés-2020 előkészületei 

 A Talajvédelmi Alapítvánnyal kapcsolatos teendők 

 Előző Vándorgyűlés Talajvédelem on-line anyagainak megjelenése  

 A Vezetőség ez évi társadalmi tevékenysége 

 

 

1. László Péter, elnökhelyettes beszámolója a 2020-as Talajtani Vándorgyűlés 

szervezéséről 

2019. szeptember 25-én, Sárváron a Vezetőség tagjai megbeszélést tartottak Illés Gáborral 

(NAIK ERTI) a 2020-as Talajtani Vándorgyűlés előkészítéséről. A következőkben állapodtak 

meg: 

 A Vándorgyűlés tervezett időpontja és helyszíne: 2020.09.10-12., Sárvár. Spirit Hotel. 

 A rendezvény fő szervezője a NAIK ERTI, társszervezője az MTT. A Szervező Bizottság 

MTT-s és NAIK ERTI-s tagokból áll majd, 7-8 főből.  

 A Tudományos Bizottság elnökének Tóth Tibort javasoljuk. A tagokra további 

javaslatokat várunk az ERTI-től.  

 A helyszínválasztás oka, hogy máshol nem volt 200 fő befogadására alkalmas terem 

és mellé kisebb termek a szekciók számára. A költségek ezzel megnövekednek, de 

szóbeli ígéretet kaptunk a NAIK részéről a támogatásra, ezek tárgyalás alatt vannak. 

 Tervezett kiemelt tematika: „Alkalmazkodó mező-és erdőgazdálkodás talajtani 

alapjai” (Választmány elé kerülő döntés). 

 a Vándorgyűlés programja a hagyományos 2 előadónap +1 terepi nap struktúrát 

követi majd 
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2. László Péter, elnökhelyettes beszámolója a Talajvédelmi Alapítvány kezelésvel 

kapcsolatos szervező munkáról 

Az MTT kezeli az Alapítványt, de a korábbi eljárás néhány lépésben nem felet meg a Ptk 

régi/új, civil szervezetekre vonatkozó követelményének, erre egy hét pontból álló 

hiánypótlást kaptunk. A hiánypótlásra 30 nap áll rendelkezésre, mely november 30-án jár le. 

Az ügyvédnő kéri, határozzuk meg, mi az Alapítvány fő célja. Problémás még a kuratórium 

helyzete, az Alapszabályban nincs pontosan rögzítve, hogy az elnökből és elnökhelyettesből 

áll. Az Alapítvány számláján lekötve 3 millió forint van, Alapszabály módosítás nélkül ennek 

csal a kamatai vehetők fel. A módosításhoz az alapító Tőzegtársaság, vagy annak örököse 

beleegyezése szükséges. Hozzáférhetően 715 000 Ft van a számlán, ez gyorsan fogy az 

ügyvédi költségekre. 

Hozzászólások: Dr. Szabó Péter: az szüntetheti meg az Alapítványt, aki létrehozta, vagyis a 

Tőzegtársaság, s akkor a vagyon visszaszáll az alapítóra. 

Dobos Endre: Az Alapítvány ne szűnjön meg, pályázatban jó partner lehet. 

Pirkó Béla: Az Alapítvány alapító okiratában vannak kitűzött célok. 2-3 féle alternatívát kéne 

megfogalmazni és a Választmány elé tárni. 

 

3. Bakacsi Zsófia, titkár ismerteti, hogyan halad az előző Vándorgyűlés beküldött 

anyagainak megjelentetésé (Koós Sándor szervezőtitkár koordinálja, de nem tudott 

jelen lenni) 

A Talajvédelem Különszámába beküldött cikkek lektorálása folyik, várhatóan november 

végéig felkerül a honlapra. Online megjelentetése lesz, nyomtatott nem, bárki számára 

letölthető. 

A beérkezett kéziratok szekciók szerint: 

 Biodiverzitás és Talajdegradáció szekciók (Dombos Miklós és Bíró Borbála közösen 

készítik elő): 6 db cikk 

 Talajdegradáció – Talajvédelem szekció (Dobos Endre, Szabó Péter): 5 db cikk 

 Talajfizika Szekció (Makó András): nem érkezett be ide egy sem 

 Tápanyag Szekció (Lehoczky Éva): 7 db cikk 

 

Összesen 18 db cikk érkezett bírálatra. Az eredeti határidőig (május vége) beérkezett 

anyagok száma nem érte el a 10-et, de néhányan jelezték, hogy beadnák, ezért húzódott el, 

kissé túlságosan is. Az on-line kiadványnak lesz ISBN száma. 

 

Hozzászólás:  
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Bíró Borbála: Ha lenne az Alapítványnak lektorált, referált, kétévente megjelenő kiadványa, 

akkor könnyebb lenne lektort találni. Így nem jelent előnyt a bírálónak, társadalmi munkában 

nem szívesen végzik.  

Tóth Tibor: A Vándorgyűlésenk nem célja egy lektorált IF-os kiadvány. Lehetnek absztraktok. 

A jól megírt anyagokat be lehet küldeni az Agrokémia és Talajtanba. 

Bíró Borbála: … vagy inkább 2 oldalas „short-communicaton”-ként megírni az anyagokat a 

Vándorgyűlésre. 

Tóth Tibor: A Választmány elé tárjuk a javaslatokat. 

 

4. Tóth Tibor, elnök beszámolója a Vezetőség 2019-es eddigi, társadalmi hasznosságot 

érintő tevékenységéről 

 Együttműködési megállapodást írtunk alá az Agrárminisztériummal, 

agrárkörnyezetvédelmi témakörben. A kapcsolattartó Dr. Szabó Péter a Társaság 

részéről. 

 Megjelent az IUSS Global Soil Proverbs kiadványa, melybe a Társaság részéről Tóth 

Tibor küldött anyagot. A talajokkal kapcsolatos szólások és közmondások gyűjtésébe 

többen bekapcsolódtak. 

 Az IUSS újabb tematikus kötet kiadását tervezi, talajtani oktatás témakörben. A 

fejezetben a szervezett oktatást Michéli Erika, az ismeretterjesztő tevékenységet Tóth 

Tibor mutatja be. 

László Péter ehhez kapcsolódóan ismerteti az „Agrárágazat” c. lap részéről Sándor Ildikó 

főszerkesztő felkérését egy 4 cikkből álló (január-április) cikksorozat megírására, mely a 

klímaváltozás talajtani hatásaira fókuszál. A cikkeket egy hónappal a tervezett megjelenés 

előtt le kell adni.  

 

A Közgyűlés végén megállapodtunk a következő választmányi ülés időpontjáról:  

2019. december 5. kezdete: 9.30 helyszíne: MTA Székház. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: Bakacsi Zsófia, titkár 

Budapest, 2019. november 11. 

 

………………………………….. 
Tóth Tibor 

Magyar Talajtani Társaság elnöke 
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