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Szabone dr. Kele Gabriella ismerteti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghfvoban szereplokkel.
Szavazas: A jelenlevok egyhangulag elfogadtak a napirendet.
1) Beszamolo a Tarsasag elmult evi szakmai tevekenysegerol
a) Dr. Micheli Erika beszamoloja az MTT 2015. evi kiemelt rendezvenyeirol
A Talajok Nemzetkozi Eve rendezvenysorozat nyito allomasa volt, amikor 2014. december 5-en egy magyar
talajmonolit kerult atadasra Romaban a FAO kozpontjaban, a szervezet vezetosege reszere. Ezt kovetoen
szamos rendezveny kerult lebonyolftasra az ev soran, az egyik legfontosabb a 2015. marcius 9-en a
Foldmuvelesugyi Miniszteriumban tartott konferencia volt. Ezt kovetoen majus 27-en Martonvasaron
talalkozott a magyar talajtanos tarsadalom, hogy megvitassa az aktualis talajtani problemakat. A nyari
idoszakban a keszthelyi nemzetkozi talajminosftesi konferencia volt kiemelt esemeny, amely junius 2-4
kozott kerult megrendezesre. Az egyik legtobb resztvevot megmozgato esemeny ketsegkfvul a Godollon
tartott Soil Judging Contest volt szeptember 1-5 kozott, melyen 28 orszagbol 120 resztvevo merette meg
talajtani, talajosztalyozasi ismereteit.
Ezzel parhuzamosan minden elerheto ismeretterjeszto csatornan minel tobb ember elerese volt a Tarsasag
celja. Megjelent az eves talajos naptar es mas kiadvanyok, tobb, orszagosan is sikeres kiallftas osszeallftasa
tortent meg, cikksorozat jelent meg a talajokrol a Magyar Mezo'gazdasagban. Az EInok Aszony vezetesevel
az emberiseg bolcsojeben, Olduvai szorosban lebonyolftott expedfcio nagy visszhangot kapott, az ott kesziilt
talajmonolitok a kozeljovoben bemutatasra keriilnek. Melto lezarasa volt a rendezvenysorozatnak a Magyar
Tudomanyos Akademia szekhazaban december 4-en tartott konferencia.
b) Szakosztalyvezetok beszamoloja
Talajgenetikai szakosztaly- Dr. Dobos Endre
Talajfizikai szakosztaly — Dr. Mako Andras
Talajbiologiai szakosztaly- Dr. Biro Borbala
Talajasvanytani szakosztaly- Dr. Nemeth Tibor
Talajkemiai szakosztaly —Dr. Tolner Laszlo
Talajtermekenysegi es tapanyag-gazdalkodasi szakosztaly- Dr. Lehoczky Eva
Talajszennyezettsegi szakosztaly- Dr. Szabo Peter
Talajtechnologiai szakosztaly —Dr. KoosSandor
Talajvedelmi szakosztaly-Dr. Berenyi Uveges Judit
Az Oktatasi es ismeretterjesztesi szakosztaly reszerol nem kerult sor beszamolo megtartasara.

2) Beszamolo a Tarsasag gazdalkodasarol, kozhasznusagi jelentes bemutatasa.
Fuchs Marta penztarnok ismertette a jelenlevokkel a Tarsasag gazdalkodasat 2015.ben, bemutatta az
egyszerusftettmerleget, eredmeny-kimutatastesa kozhasznusagi jelentest. Mindezekalapjan kiderult, hogy
a Tarsasag gazdalkodasa kiegyensulyozott, tartozasa nines, 2015-ben kozel 1 millio Ft eredmenyt ert el, ezzel
egyiitt sajat vagyona mintegy 7,5 millio Ft. A Tarsasag a kozhasznusagi kovetelmenyeknek megfeleloen vegzi
mukodeset.
3) Hatarozathozatal a Vezetoseg eves beszamolojanak illetve ezzel egyidejuleg a Kszt. 19.§. (3)
bekezdese szerinti tartalommal osszeallftott kozhasznusagi jelentes elfogadasarol
Dr. Micheli Erika javasolta, hogy a Vezetoseg es a szakosztalyok beszamoloit egy szavazassal fogadjak el a
tagsag.
Szavazas: A jelenlevok egyhangulag megszavaztak a javaslatot.
Szavazas: A Vezetoseg es a szakosztalyok beszamoloi egyhangulag elfogadasra kerult.
Szavazas: A jelenlevok egyhangulag megszavaztak a penziigyi beszamolot es a kozhasznusagi jelentest.
4) Idokozi elnokvalasztas
Dr. Micheli Erika Elnok Asszony 10 ev vezetes utan egyeb elfoglaltsagai miatt kenytelen volt lemondani
pozfciojarol. Megftelese szerint a Tarsasagot penzugyileg rendezett helyzetben, szakmai szempontbol jo
allapotban adja at utodjanak. Az uj elnok megvalasztasa a Vezetoseg mandatuma vegeig, 2018-ig szol, abban
az evben teljes Vezetoseg valasztast kell tartani.
Szabone Dr. Kele Gabriella megkoszoni Elnok Asszony tevekenyseget, hozzateve, hogy a tenyleges
bucsuztato a szeptemberi Vandorgyulesen lesz. Ezt kovetoen ismerteti a Jelolo Bizottsag osszetetelet,
melynek 6 volt a vezetoje, masik ket tagja pedig Laszlo Peter es Pirko Bela szervezotitkarok voltak. Pirko Bela
tajekoztatast ad az elvegzett munkarol: a tagsagtol otfo jelolesere erkezett javaslat: Dr. Farsang Andrea, Dr.
Bidlo Andras, Szabone dr. Kele Gabriella, Dr. Dobos Endre es Dr. Toth Tibor. Az elso harom fo nem vallalta a
jelolest, fgy vegul ket jelolt maradt, Dr. Dobos Endre es Dr. Toth Tibor.
Az Alapszabalynak megfeleloen az elnokjeloltek 3 oldalas programja a Kozgyulest megelozoen tovabbftasra
kerult a tagsag fele. Szabone dr. Kele Gabriella felkeri mindket jeloltet, hogy az egybegyultek elott is
ismertesse roviden a tervezett intezkedeseit.
Dr. Dobos Endre fobb gondolatai:
A gazdatarsadalom talajtani tudatossaganak emelese szukseges, mely erofeszftesekben a Tarsasag
elen kell, hogyjarjon.
Nagyobb reszt kell vallalni a szakpolitikai dontesek elokeszfteseben.
El kell erni, hogy szemleletvaltasra keruljon sor a talajtannal kozvetlenul vagy kozvetve kapcsolatba
kerulo tarsadalmi csoportoknal.
A talajvedelmi szakertoi munka folertekelodik a jovoben.
Erosfteni kell az iskolakban es a teljes koznevelesben a talajtani ismeretek atadasat.
A tevekenyseget a Karpat-medence minttermeszetfoldrajzi egyseg egeszere ki kell terjeszteni.
Fokozni kell a palyazati tevekenyseget.
Dr. Toth Tibor fobb gondolatai:
Roviden bemutatkozik, ismerteti eddigi tevekenysegeit.
A szakosztalyuleseken es mas rendezvenyeken elhangzottak digitalis rogzftese szukseges, hogy
szelesebb korben is ismertte valjanak az elhangzottak, tagabb tere legyen a tudomanyos vitaknak
Dfjazni kell a jo eloadokat.
Elore meg kell tervezni, hogy mikor es hoi milyen rendezvenyek lesznek, es ezt a honlapon publikalni
kell.
A Vandorgyulesek tematikaja jobban illeszkedje a helyszm adottsagaihoz, lokalis temak is
szerepeljenek a programban.
A Tarsasag feladat kell legyen a talajtani oktatoanyagok elozetes szakmai szurese.

PhD hallgatok szamara osztondfj alapftasa szukseges
Jelentosebb merteku palyazati finanszfrozast kell megvalosi'tani.
Letre kell hozni a szakmai elodok munkassagat katalogizalo, emlekuk elott tisztelgo Emlekezet
Bizottsagot.
Ezt kovetoen kerult Szabone dr. Kele Gabriella javaslatot tett a szavazatszamlalo bizottsag megvalasztasara,
melynek tagjai: Dr. Katai Janos, Dr. Berenyi Uveges Judit es Pirko Bela.
Szavazas: A jelenlevok egyhangulag megszavaztak a javaslatot.
SZAVAZAS
Pirko Bela ismerteti az Elnokvalasztasrol szolo szavazas eredmenyet
Dr. Dobos Endre
38 szavazat
Dr. Toth Tibor
55 szavazat
A Magyar Talajtani Tarsasag uj elnoke Dr. Toth Tibor.
5) Tajekoztato a MTT kovetkezo idoszakra tervezett tevekenysegerol, kulonos tekintettel a Talajtani
Vandorgyu'les szervezeserol
Az Alapszabaly szukseges modosi'tasat 2016. szeptembereig el kell vegezni.
Dr. Katai Janos beszamol a Vandorgyu'les elokeszi'teserol. Eddig 70-en kiildtek el az osszefoglalokat, keri, hogy
azokat a jelentkezesi lapokkal egyutt juttassak el hozzajuk. Miutan mindegyik osszefoglalo beerkezett, azok
ismereteben osztjak el az eloadasokat a szekciok kozott. Hozzaszolasra reagalva jelezte, hogy minden
jelentkezo fele irasban jeleznek a regisztracio befogadasarol.
Szabone dr. Kele Gabriella: Keri, hogy a tagsag tegyen javaslatot a Treitz Peter emlekerem idei dijazottjara,
egy kb. egy oldalas jeloles elkiildesevel.
Dr. Toth Tibor: Megkoszoni a valasztas soran fele megnyilvanulo bizalmat.
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