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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság V. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság V. Közgyűlése
Az esemény időpontja:
2012. november 23. (péntek) 16:20-17:30
Az esemény helyszíne:
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József előadóterem; 1097 Budapest, Nagyvárad
tér 2.
Jegyzőkönyvvezető:
Takács Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Fekete Gábor és Bakonyi Gábor
Jelenlévők:
20 tag a mellékelt jelenléti ív szerint, egy tagjelölt és két további érdeklődő
Napirendi pontok:
1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság második éve és tervei
- előterjesztő: Darvas Béla, Major Jenő és Simon Gergely
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
2./ : A MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója
- előterjesztő: Szoboszlay Sándor, Murányi Attila és Székács András
- vélemyényező/szavazó: Közgyűlés
3./ Alapszabály-módosítás
- előterjesztő: Darvas Béla, Major Jenő és Simon Gergely
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
4./ Új tagfelvételi kérelmek, ajánlások és szavazás (előreláthatólag egy jelölt)
- előterjesztő: Major Jenő, Darvas Béla és Simon Gergely
- szavazó: Közgyűlés
5./ Fórum (kérdések és hozzászólások)

Az V. Közgyűlés eseményei
Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat. Az elnök
megállapította, hogy a Közgyűlésen a tagok több mint fele jelen volt (31 tagból 20 tag), így a
Közgyűlés határozatképes.
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Darvas Béla tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábbi menetrendhez képest két
jegyzőkönyv készül. Egy teljes és egy jk. kivonat. A jegyzőkönyvi kivonat a Dr. Hámori
Gergely Ügyvédi Iroda ügyvédi irodának az ülés alatt készült az Alapszabály módosítása
miatt, mely jegyzőkönyv vezetőjének Simon Gergelyt, hitelesítőjének Major Jenőt szavazta
meg a Közgyűlés egyhangúan kézfeltétellel. A teljes jegyzőkönyv a korábbi alkalmaknak
megfelelően a Közgyűlés után készül. A Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek
Takács Esztert, hitelesítőknek Fekete Gábort és Bakonyi Gábort választotta meg.
Az első napirendi pont keretében Darvas Béla ismertette a Társaság második éves
beszámolóját, valamint jelezte, hogy a költségekre vonatkozó beszámoló a 2013 májusában
kerül majd bemutatásra. Az Elnök a tagfelvételi eljárás folyamatában történt módosításokat is
vázolta. A továbbiakban a tagfelvétel két szinten fog zajlani. A jelöltnek a korábbiakhoz
hasonlóan két ajánlólevéllel kell rendelkeznie, hogy a felvételi eljárás elinduljon, azonban a
beérkező jelentkezésekről először az Elnökség dönt, majd a Közgyűlés szavaz. Szintén az első
napirendi pont keretében Darvas Béla kiemelte Burgyán József nevét, aki külső tagként
működött közre a II. Ökotoxikológiai Konferencia lebonyolításában, valamint Varga L.
György nevét, aki a Társaság honlapját készíti vele együtt. Az Elnök újdonságként említette,
hogy a Társaság két éves fennállásával jogosult az adó 1%-ára, valamint pályázatképes.
Kiemelte a már kiírt fotópályázatot. A pályázott képek közül kerülnek fel a legjobbak a
Társaság honlapjára. A honlap kérdésében Darvas Béla mint tulajdonos átengedte az
ecotox.hu domain használatát a Társaságnak. Az éves beszámolóhoz hozzászólás nem volt, a
jelenlévők azt egyhangúan kézfeltartással elfogadták.
Következőkben 2. napirendi pont keretében Szoboszlay Sándor, a Felügyelő
Bizottság tagja ismertette a Bizottság éves beszámolóját. Az előző Közgyűlés óta (2012.
május 25.) a bevétel 16.000 Ft, a kiadás 3000 Ft volt. Szoboszlay Sándor összesítette, hogy
hány tagnak van tartozása, illetve hány tagnak kell a közel jövőben tagdíjat fizetnie. Darvas
Béla név szerint felsorolta az érintetteket.
A 3. napirendi pont szerint Darvas Béla kiemelte az Alapszabályban történt
módosításokat. Az új név Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület, az új tagfelvételi
eljárás két szinten történik. Az Alapszabályban formalizálva lett, hogy az Elnökségnek évente
2 ülést kell tartani, az üléseken mindig kell jegyzőkönyvet kell készíteni. A Felügyelő
Bizottság évente 1 ülést kötelező tartani és azt jegyzőkönyvezni. Az Alapszabály ismertetése
után a hozzászólásoknál felmerült a kérdés, hogy szükséges-e közhasznú szervezet
jogállásként nyilvántartatni a MÖTT-öt. A hozzászólásra Major Jenő reagált, hogy a
közhasznúság feltétele, hogy állami feladattal kell rendelkezni. Móra Veronika jelezte
továbbá, hogy túl sok a jogszabályidézés az Alapszabályban, amit lehet, hogy a bíróság
kifogásolni fog, hogy felesleges a beszámoló bíróságra való eljuttatásának módját
meghatározni az Alapszabályban, illetve, hogy több helyen ismétlődések vannak a
dokumentumban. Az Alapszabályt a Közgyűlés kézfeltartással elfogadta 3 tartózkodással és
17 igen szavazattal.
A 4. napirendi pont során Darvas Béla értesítette a tagokat, hogy egy személy, Kiss
Gábor – mint új tag – adta le a jelentkezési nyomtatványokat Simon Gergely ügyvezető
elnöknek. A két ajánló Bácskai Imre és Törökné Kozma Andrea voltak. Az Elnök felkérte
Kiss Gábort, hogy 5 percben ismertesse szakmai önéletrajzát a Közgyűlésen jelen lévők előtt,
majd megkérte a jelöltet, hogy a szavazás idejére hagyja el a helyszínt. Ezután felkérte a két
ajánló személyt, hogy röviden ismertessék Kiss Gáborral való szakmai kapcsolatukat,
valamint, hogy miért ajánlják tagnak. Darvas Béla kiemelte a jelölt életrajzának néhány
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pontját, majd az új eljárásnak megfelelően a szavazási eljárást bocsátotta szavazásra. 19 tag
nyílt szavazás mellett döntött, egy tag ellenezte azt. A nyílt szavazás során szótöbbséggel Kiss
Gábort felvette a Társaság tagnak. Darvas Béla ismertette a Közgyűlés döntését a jelölttel,
majd átadta neki a 34-es számú tagsági kártyát. A 33-as kártyát valaki kivette a dobozából,
így ezt a kártyaszámot a társaság nem adta ki.
Az 5. napirendi pont során a tagoknak lehetőségük volt kérdésekre és
hozzászólásokra. Major Jenő felhívta a Közgyűlés figyelmét a december 6-án megrendezésre
kerülő II. Kémiai Biztonsági napra, mely rendezvény programját röviden ismertette. Varga L.
György a honlapra kiírt fotópályázattal kapcsolatban hívta fel a figyelmet, hogy a leadott
pályázatok minél nagyobb méretű és felbontású képek legyenek. Roszík Péter egy másik,
december 1-jén, a MOM Kulturális Központban, a biogazdálkodással kapcsolatban
megrendezésre kerülő programra hívta fel a figyelmet (25. Biokultúra Tudományos Napok).
Darvas Béla Roszík Péterhez intézett kérdésében a Biokontroll folyóirat jövőbeni megjelenése
felől érdeklődött és javasolta az elektronikus úton történő kiadást forráshiány miatt. A Fórum
után a Társaság elnöke lezárta az ülést.
Budapest, 2012. november 23.

Takács Eszter
jegyzőkönyvvezető

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________
Dr. Fekete Gábor

_________________
Prof. Dr. Bakonyi Gábor

