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A tárgyalt napirendi pontok megegyeznek meghívóban kiadottakkal
Beszámoló a Debreceni Vándorgyűlésről, további teendők
Kátay János: Számos pozitív visszajelzést kapott a Vándorgyűlés lebonyolításáról, köszöni a
támogatást. Eddig 42 dolgozat érkezett, de ez még nem a végleges szám. A beküldés végső
határideje 2017. január 1.
Bíró Borbála: Javasolja, hogy a Társaság honlapján kerüljön kialakításra egy külön felület a
Talajvédelem időszakos folyóirat számára, annak érdekében, hogy ne kelljen a nyomdai
kiadásokra költeni.
Tóth Tibor: Ennek akadálya nincs, de pontosan meg kell határozni a szükséges adatok körét.
Bíró Borbála: Lehet-e ISSN száma a Talajvédelemnek?
Koós Sándor: Az ATON-ban is meg lehet jelentetni a Vándorgyűlés publikációit, a kérdés az,
hogy a terjedelmi korlátok miatt mennyi fér bele?

Beszámoló a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról:
Fuchs Márta A Társaság bevétele mintegy 6 millió Ft volt, ebből 5 millió a Vándorgyűléshez
kapcsolódik. A tagdíj bevételek 900.000 Ft-ot értek el az SZJA 1 %-os felajánlásokból pedig
126.000 Ft jött össze. A kiadvány költsége még nem ismert, mert az a példányszámtól is függ.
A mérleg 1,8 millió Ft aktívumot mutat. Az eredménytartalék 14.00 €, továbbá 4 millió Ft., Ez
összesen mintegy 8,8 millió Ft-ot jelent.
Fotópályázat ismertetése
Tóth Tibor: Ismerteti a fotópályázat kiírását. A díjátadásra az év végére tervezett jubileumi
rendezvényen kerül majd sor. Összesen 6 kategória kerül kiírásra, 3-3 díjazottal.
A társaság 2017 évi tevékenységének megtervezése

A meghívóban rögzítettek szerint egy előzetes rendezvénynaptár kerül összeállításra, ehhez
szükség van a szakosztályok tervezett szakmai programjainak ismeretére. Kéri, hogy a
jelenlévő szakosztály elnökök, titkárok tegyék meg észrevételeiket.

Több hozzászóló jelezte, hogy nem tudják egyelőre napra pontosan megjelölni a tervezett
rendezvények időpontját, de a hónapot igen.
Makó András, talajfizikai szakosztály: Tervezett szakosztályülések: Pécsett április 28-án,
október első hetében (6-ikán?) a TAKI-ban, illetve egy poszternap dec. 5-re a Talaj
Világnapjához kapcsolódva.
Centeri Csaba, oktatási szakosztály: Tervezett szakosztályülés: április 22, a Föld Napja,
november 15. Geo nap. Kéri, hogy a többi szakosztály tagsága is segítsen a társadalmi
eseményt jelentő alkalmakon a Társaság megfelelő képviseletébe. Számít a Szegedi
Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a TAKI képviselőire.
Bíró Borbála: A talajbiológiai szakosztály az első félévben tervezi egy szakember-találkozó
lebonyolítását az MTA Debreceni Agártudományi Bizottságával közösen. Ezen kívül egy
projektzáró rendezvényhez kapcsoltan is tervezi szakosztályülés megszervezését.
Makó András: A talajfizikai szakosztályülések tervezett időpontjai: IV. 28., X. 6., XII. 5. A
tavaszi összejövetel Pécsett kerül megszervezésre a másik két ülés helyszíne Budapesten
lesz.
Lehoczky Éva, talajtermékenységi szakosztály: Két szakosztályülés időpont került
betervezésre, az első május vége-június eleje között, és egy őszi, november közepén a
Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva.
Berényi Üveges Judit, talajvédelmi szakosztály: Terveznek egy terepi napot, melynek témája
a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához kapcsolódó talajvédelmi tervek készítése
lesz. Ennek pontos időpontja még nem ismert.
Szabó Péter, talaj-szennyezettségi szakosztály: Január és november folyamán kerül sor
szakosztályülés megtartására. Ezen felül a szakosztály tagja részt fognak venni a 2017 június
27-3 között Lyon -ban megrendezésre kerülő konferencián, továbbá a május 11-én az OkIban tartandó konferencián melynek témája a víz világtalálkozóhoz kapcsolódik. Ezen felül két
szakkönyv megjelenésének a bemutatója kerül megszervezésre decemberben, melyeket
szerkesztőként Gruiz Katalin és Vermes László jegyeznek.
Pásztor László, talajgenetikai szakosztály: Az új talajosztályozási rendszer tesztelése folyik és
ennek apropóján februárban kerül sor egy konferencia lebonyolítására. Áprilisban
Püspökladányban tervezi kihelyezett szakosztályülés megtartását, az ottani szelvények
vizsgálata lenne a fő téma. Ezen kívül a talajtechnológiai szakosztállyal közösen fognak egy
terepi műszerbemutatót tartani. Előreláthatóan novemberben szeretnének egy
adatgazdálkodással foglalkozó előadónapot is megszervezni, mert a téma aktualitása ezt
szükségessé teszi.

Tóth Tibor: Augusztusban került lebonyolításra Budapesten az IUSS meeting.
A Társaság évi rendes Közgyűlése összekapcsolásra kerül a talajgenetikai szakosztály
februári konferenciájával, annak érdekében, hogy a Budapestre utazó vidéki kollégák szakmai
programon is részt vehessenek.

A hatvan éves jubileumi rendezvény 2017-es szervezésének előkészítése
A Társaság fennállásának 60. évfordulója 2017-ben esedékes, az erről megemlékező ünnepi
ülésre december 5-én a Talajok Világnapján kerül sor. Felkérte Várallyay Györgyöt, Füleky
Györgyöt és Máté Ferencet, hogy segítsenek a Társaság történetét feldolgozó kiadvány
összeállításában.
A következő, 2018-as vándorgyűlés előkészítése
László Péter: Ismerteti a 2018-ban megszervezésre kerülő Vándorgyűlés előkészítésének
állását. Ennek tervezett helyszíne Pécs lesz, és már sor került az első kapcsolatfelvételre a
helyi szervezőkkel. A Pécsi Egyetem és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szakemberei
egyaránt részt fognak venni a lebonyolításban.
Szavazás: A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák, hogy a 2018. évi Vándorgyűlés
helyszíne Pécs legyen.

Egyebek:
Tóth Tibor: Ismerteti, hogy a Flowell Kft. a Társaság támogató tagja lett és reményét fejezi ki,
hogy a jövőben még szorosabbra fűzhető velük a kapcsolat.
Kéri, hogy a szakosztályok jelezzék felé, ha valamely tagjuk kerek évfordulót tölt be 2017-ben,
annak érdekében, hogy méltó módon egy-egy rendezvény keretében meg lehessen emlékezni
erről. Kérte, hogy a talajásványtani és az oktatási szakosztályok lehetőleg még januárban
tartsanak vezetőségválasztást.
Szabóné Kele Gabriella: Ismerteti a Talajvédelmi Alapítvány átvételével kapcsolatos
teendőket. Várhatóan alapszabály módosításra van szükség az Alapítványnál, mert a
Társaság elnökének megváltozása még nem került átvezetésre. Stratégiai döntést kell majd
hozni az Alapítvány további működtetésével kapcsolatban is.
Szavazás: A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák a Talajvédelmi Alapítvány alapszabály
módosításának előkészítését, és ezzel Szabóné Kele Gabriellát és Pirkó Bélát bízzák meg.
Koós Sándor: Szükség lenne a Társaság új logójának megtervezése. Az erre vonatkozóan
beérkezett árajánlatok 40-70 ezer Ft körül szórnak.
Szavazás: A jelenlévő egyhangúlag felhatalmazzák Koós Sándort az új logó több változatban
történő előzetes megterveztetésére. A végső változatot várhatóan a Közgyűlés fogadja el.
A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla szervezőtitkár
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