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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XX. Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

A Közgyűlés előtt nyilvános kibővített vezetőségi ülést tartottunk, amelyen minden 

vezetőségi tag, illetve 18 MÖTT tag is részt vett. A vezetőségi ülésen átvettük, illetve 

ellenőriztük a Közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat. 

 

Az esemény megnevezése: 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XX. Közgyűlése 

 

Az esemény időpontja: 

2019. november 22. (péntek) 16:25-17:30 

 

Az esemény helyszíne: 

Országos Közegészségügyi Központ (OKK), Fodor József terem, 1097 Budapest, Nagyvárad 

tér 2. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Takács Eszter és Kukolya József 

 

Jelenlévők: 

21 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint, 3 tagjelölt és 1 vendég 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság kilencedik éve 

- előterjesztő: Simon Gergely (pénzügyi), valamint Darvas Béla és Csenki-Bakos Zsolt 

(közhasznúsági) 

- ellenőrző: Murányi Attila, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 

2./ Új tagok felvétele 

- előterjesztő: Simon Gergely 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 

3./ Fórum
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A XX. Közgyűlés eseményei 
 

Darvas Béla elnök megnyitotta a Közgyűlést, majd üdvözölte a résztvevőket. Az elnök 

úr megállapította, hogy a Közgyűlés kezdeti időpontjában a tagok kevesebb, mint fele volt 

jelen (21 tag), így a Közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek. A megismételt Közgyűlést 

fél órával később, 16:55-kor kezdtük. A jelenlévő tagok száma: 21 (lásd. jelenléti ív). 

Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek Klátyik Szandrát, 

hitelesítőknek Takács Esztert és Kukolya Józsefet választotta meg. A Közgyűlés és a 

szavazások nyilvánosak az új tagjelöltek számára, kivéve a tagfelvételi szavazás, mikor a 

jelölteknek a szavazás idejére el kell hagynia a termet. 

 

Az első napirendi pont ismertetését megelőzően új napirendi pont felvételére nem 

került sor, viszont Darvas Béla elnök bejelentette, hogy a Társaság két rendes tagja, Feigl 

Viktória és Bíró Borbála jelezték az Egyesületből történő kilépési szándékukat az Elnökség 

felé, így az egyesületi tagok száma 2 fővel csökkent. 

Darvas Béla elnök felszólalásában kitért a Társaság kilencedik évét jellemző 

egyesületi tevékenységekre, illetve az Egyesület tudományos teljesítményére, amely során 

beszámolt többek között arról, hogy az Elnökség 2019 során is két Közgyűlést hívott össze 

2019 májusában, illetve novemberében az éves nagyrendezvény lebonyolítását követően. Az 

Egyesület 2019-ben immár kilencedik alkalommal rendezte meg az Ökotoxikológiai 

Konferenciát, amely rendezvény szervezését az Egyesület már a májusi Közgyűlés során 

megkezdte. A program házigazdája az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai 

Intézete volt, Pirger Zsolt közreműködésével. A konferencián bemutatott tudományos 

előadások és poszterek színvonala az idei évben sem csökkent. A konferencián résztvevők 

számára a tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség volt tudományos munkájuk elektronikus 

poszter formájában, az egyesület weboldalán történő bemutatására, amely remek lehetőség 

azok számára, akik előreláthatóan nem tudnak személyesen megjelenni a konferencián.  

 

 A második napirendi pont az új tagok felvétele volt, melynek keretein belül Simon 

Gergely tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 3 új tagjelölt jelezte felvételi szándékát az Egyesület 

felé. A tagfelvételi eljárás során a három jelentkező Kundrát-Simon Edina PhD., Pirger Zsolt 

PhD. és Varga Csaba PhD. röviden bemutatkozott, majd az ajánlások ismertetésére került sor, 

amely során Darvas Béla elnök kiemelte, hogy Kundrát-Simon Edina több éve aktív 

résztvevője, tavaly, pedig főszervezője volt az Ökotoxikológiai Konferenciának, illetve 

felvételi szándékát már a korábbi években is jelezte a Társaság felé, azonban a 

Közgyűléseken való személyes részvétele ez idáig nem volt megoldható. Kundrát-Simon 

Edina tudományos tevékenységének fontosságát, illetve minőségét elnök úr mellett másik 

ajánlója Bakonyi Gábor is méltatta hozzászólásában. Darvas Béla elnök Pirger Zsolt esetében 

is kitért a jelölt Társaság munkájában betöltött aktív szerepére és hozzászólásában ismételten 

köszönetét fejezete ki az idei konferencia szervezésében, illetve a program összeállításában 

nyújtott munkájáért, továbbá szintén kiemelte, hogy a jelölt szintén évek óta aktív előadója a 

Társaság által szervezett konferenciának. Darvas Béla elnök ajánlását követően Szoboszlay 

Sándor külön kitért Pirger Zsolt magas szintű tudománymetriai mutatóira, illetve a jelölt által 

elnyert tudományos ösztöndíjakra és címekre. A nem tudományos pályán, hanem a 

gyógyszeripar területén tevékenykedő orvosdoktor Varga Csaba ajánlásainak ismertetése 

során Simon Gergely és Darvas Béla elnök is kiemelték a tagjelölt gyógyszer-, élelmiszer-

adalékanyagok és növényvédő szerek hormonmoduláns hatásait taglaló, illetve a különböző 

endokrin rendszert megzavaró anyagok és betegségek közötti kapcsolatokat feltáró könyvét, 

továbbá mindketten taglalták mennyire előnyös, ha a tagjelölt felvételével egészségügyi 

szemlélettel is megközelíthetőek és vizsgálhatóak a társaság tevékenységét érintő tudomány 
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területek. Szoboszlay Sándor és Ácsné Éva további hozzászólásuk során kapcsolódtak az 

utóbbi gondolathoz, miszerint a társaság számára előnyös, ha egy kérdés, probléma felvetés 

nem csak tudományos szempontból, hanem több szakterületen keresztül, minél több 

nézőpontból is vizsgálhatóvá válik a tagság széles körű szakmai irányultságának 

köszönhetően. Az ajánlásokat és hozzászólásokat követően a tagjelöltek a felvételükkel 

kapcsolatos szavazás idejére elhagyták a termet. A Közgyűlés egyhangúan nyílt szavazást 

szavazott meg. A tagfelvételi szavazás során a Közgyűlésen résztvevő vendég nem 

rendelkezik szavazati joggal. A tagjelöltek felvételét a Közgyűlés egyhangúan támogatta a 

szavazás során. Darvas Béla elnök gratulált az új tagoknak, majd jelezte, hogy a nyilvántartási 

számmal ellátott tagsági kártyák átadására a jövő év májusában megrendezésre kerülő 

Közgyűlésen kerül sor. 

 

 A harmadik napirendi pont, a Fórum során Simon Gergely a Közgyűlés véleményét 

kérte, hogy a tagdíj elmaradások mérséklésére esetleges megoldást jelentene-e a tagdíj 

összegének csökkentése. A felvetéssel kapcsolatban Darvas Béla elnök és Szoboszlay Sándor 

is aggályukat fejezték ki, mivel feltételezésük szerint az elmaradások oka első sorban nem 

anyagi jellegű, ezért az ismételt kiértesítésekben látják továbbra is a megoldást. Az Egyesület 

számára rendelkezésre álló nagyobb pénzösszeg ellenére továbbra is takarékoskodásra van 

szükség az esetleges előre nem látható, jövőbeni kiadások (pl. esetleges terembérleti díj a 

konferencia szervezés során) fedezetére, azonban, amennyiben valakinek megterhelő a tagdíj 

befizetése, kérik jelezni az Elnökség felé. Simon Gergely további hozzászólásában jelezte, 

hogy 31.645 Ft bevétel keletkezett az 1%-os SZJA felajánlásokból, így továbbra is bíztatta a 

tagokat az adójuk 1%-os felajánlására. Csenki-Bakos Zsolt felvetette, hogy célszerű lenne az 

Egyesület honlapján feltüntetni a MÖTT technikai számát, mivel az adózás során nehézséget 

jelentett annak kiderítése. Varga L. György jelezte, hogy a jövőben feltüntetésre kerül a 

MÖTT technikai száma az Egyesület honlapján. Kukolya József hozzászólásában kitért arra, 

hogy a különböző online felületeken elhelyezhető reklámok megjelentetése esetleg 

elősegítheti az Egyesület minél szélesebb körben történő köztudatba kerülését az SZJA 1%-os 

felajánlások során. Darvas Béla jelezte, hogy az 1%-os SZJA felajánlásokra való felhívások 

elhelyezésre kerülhetnek a honlapon elhelyezett szakmai anyagokban, illetve a MÖTT által 

érintett Facebook oldalakon egyaránt. Varga L. György a továbbiakban tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a tavalyi konferenciát követően nagyon sok poszter elektronikus verziója 

eljutott hozzá, azonban az előadás anyagok csak kis számban kerültek átadásra, így 

elhelyezésre az Egyesület honlapján, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben 

lehetőség szerint a honlapon elhelyezni kívánt előadás és poszter anyagokat epub formátumba 

konvertálva továbbítsák számára, mivel az epub kiterjesztésű fájlok a legtöbb elektronikai 

eszközön zavartalanul olvashatók. A Társaság elnöke, további hozzászólás hiányában lezárta 

az ülést. 
 

 Budapest, 2019. november 22. 
 

 

Klátyik Szandra 

jegyzőkönyvvezető 

 

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom. 

 

 

 

_______________    _________________ 

                        Dr. Takács Eszter                Dr. Kukolya József 


