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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság 2023. évi I. Vezetőségi ülésén 
 
 

Időpont, helyszín: 2023.02.03. 14:00, online; a megbeszélés elérhetősége: 
Topic: Talajtani Társaság vezetőségi ülés 
Time: Feb 3, 2023 14:00 Budapest 
Join Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/88027444307?pwd=a24waUJWNHhITFY5OFltM
mVWVG1Udz09 
Meeting ID: 880 2744 4307 
Passcode: 033511 

Jelen vannak: 5 fő, a mellékelt képernyőfotó szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobos Endre (DE) elnök, Bakacsi Zsófia (BZS), Makádi Marianna (MM) titkár, Bertóti Diána (BD) 

szervező titkár, Szegi Tamás (SZT) kincstárnok 

 

1. napirendi pont: A Magyar Talajtani Társaság Felügyelőbizottsági választásának előkészítése. 

Bakacsi Zsófia, a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke elmondta, hogy a felügyelőbizottsági 

tagságra való jelentkezésre, illetve javaslattételi felhívásra a megadott határidőig nem érkezett újabb 

javaslat, így maradnak a a novemberi közgyűlésen jelentkezett jelöltek: Szabóné Kele Gabriella, Michéli 

Erika és Félegyházi Fruzsina személyében. 

Dobos Endre: megkérte Bakacsi Zsófiát, hogy a jelöltek listáját hivatalosan is küldje meg a 

Vezetőségnek. Továbbá kérni kell linket Szabó Tamás informatikus kollégától a tisztújító közgyűlésre, 

ill. a közelgő rendes közgyűlésre is. 
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Előtte ütemezni kell egy II. vezetőségi ülést: március 7-re, ahol átbeszélésre kerül a közgyűlés menete, 

valalmint az alap napirendi pontok, ill.  gondolatébresztőket is be kell vinni a köztudatba. 

DE. közben megoszt egy gyors hírt az MTT támogatói szerződésekkel kapcsolatban: február 24-re 

tervezett esemény: a Társaságot támogatók meghívása egy ünnepélyes aláírással egybekötött 

sajtónyilvános rendezvényre. Helyszín: Miskolc, a rendezvénnyel együtt cél az MTT új székhelyének 

megismertetése is. Ennek kapcsán BZS javasolja egy facebook esemény létrehozását, SZT.: akár élő 

közvetítéssel. MTT rollup/molino mindenképpen legyen kitéve az eseményen, legyen forgatókönyv is. 

Támogatók kapcsán MM jelzi, hogy más cégeket is fel lehetne még keresni (pl. Agrobio, Danuba). DE: 

ha lesz 5-6 potenciális támogató, lehetne egy második körös sajtós rendezvényt csinálni a 

támogatóknak.  

 

 

2. Egyebek: 

Éves rendes közgyűlés időpontjának kitűzése: március 17. A közgyűlés formája legyen hibrid: jelenléti 

Miskolcon, az új székhelyen + online is mindenképp.  

A felügyelőbizottsági tisztújítón már jelezni egy ötletbörze tervét, ahol az egyes intézmények 

önkéntesen imertetik az éves (program)terveiket. Nem kötelezően, önkéntesen vegyenek részt; úgy 

megszólítani a tagságot, mint a talajtanos műhelyek összegyűjtése esetében. 

 

Felmerült a kérdés, hogy a volt elnököket nem akarjuk-e meghívni a vezetőségi ülésekre?  

Minthogy a volt elnököket a választmányba szokás meghívni, DE nem javasolja a volt elnökök 

vezetőségi ülésekre történő meghívását, a választmányira természetesen igen, ott lesznek, viszont az 

aktuális, operatív feladatokba nem szükségszerű bevonni őket. 

 

BZS javaslata: a választmányi ülést célszerű lenne összekötni az ötletbörzével, DE: egyetért. 

 

DE elmondja, hogy időközben a Nemzeti Múzeummal folyamatban vannak egyeztetések, a régészeknél 

kialakult már egy kb. hat fős aktív mag, felmerült egy régészeti talajtani szakosztály létrehozásának 

lehetősége. 

Ennek kapcsán  szó volt arról, hogy a korábbi szakosztályok vezetőinek nyilatkoznia kellene majd, hogy 

akarják-e, hogy fennmaradjon a szakosztályuk. Fel kell kérni az egyes szakosztályvezetőket, hogy 

újítsák meg magukat, akár szűntessék is meg a szakosztályt, ha nincs aktivitás és szükségszerűnek érzik, 

továbbá az eredményről mindenképp jelezzenek vissza, megadott (pl. szeptember 1-es) határidőig. Ezt 

az ügyet mindenképp a közgyűlés elé kell vinni, vagy a választmány elé. SZT javasolja egy körlevél írását 

erről a választmánynak. MM jelzi, hogy 1-2 szakosztály megújult a közelmúltben (pl. a talajbiológiai, 

talajszennyezettségi), az előző vezetőség is kérte már korábban, hogy ez történjen meg, így csak azokat 

kelle megkérni, aki nem újultak meg. Összegezve: levél megy a szakosztály elnököknek a megújulásról 

és a szakosztály iránt érdeklődő tagoknak erről a témáról. 
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Szó volt még a szakosztály-megújító közgyűlés formájáról: hibrid, face-to-face: a szavazatszámlálás 

egyszerűsítése végett, vagy online: mert amúgy kevesebben vennének részt, kevesebben utaznának 

el. A szavazás módja vetett még fel kérdőjeleket: titkos/nem titkos, de van idő eldönteni, ez leginkább 

legyen a szakosztályok belügye. Mindenképp legyen egy határidő, ameddig lezajlik a tiszt(meg)újítás, 

és a vezetőségnek küldjenek visszajelzést az eredményről. 

Megállapodás született arról, hogy a választmánynak szükséges ezt megbeszélni, ülés kell, időpontja 

kérdéses: az éves rendes közgyűlés előtt vagy után legyen, Dobos Endre javaslata: online választmányi 

ülés legyen közgyűlés előtt. 

 

BZS összegzi az elhangzottakat, teendőket: levélben ertesíti a Vezetőséget a felügyelőbizoztsgági 

választás jelöltjeiről, keresni kell az indformatikus kollégát linkért és a szavazó poll-ért; szavazás csak 

erről: a tagsdág elfogadja vagy nem fogadja el a három jelöltet. 

Arra, hogy mikor kerüljön sor a Választmányira ülésre: mindenképp az éves közgyűlés előtti időpont a 

javasolt. 

 

 

Miskolc, 2023.02.08. 

 

A jegyzőkönyvet vezette: Bertóti Diána, szervező titkár 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítik: 

 

 

 ……………………………………………………. …………………………………………………….. 

 Makádi Marianna Dobos Endre 
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