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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségi ülésének jegyzőkönyve 

 

 

Az esemény megnevezése 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségi ülése 

 

Az esemény időpontja: 

2018. május 25. (péntek) 10:30-11:00 

 

Az esemény helyszíne: 

Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) Tanácsterme, Budapest, 1022 Budapest, 

Herman Ottó u. 15. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Takács Eszter és Székács Inna 

 

Jelenlévők: 

18 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint, 3 tagjelölt és 1 tagsággal nem rendelkező vendég 

 

Napirendi pontok: 
 

a./ A XVII. Közgyűlés anyagainak ellenőrzése 

(Darvas Béla és Simon Gergely) 

 

b./ A MÖTT vezetősége lemondása és a választás előkészítése 

(Bakonyi Gábor és Pethő Ágnes) 
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A vezetőségi ülés eseményei 
 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségi ülésén Darvas Béla elnök köszöntőjét 

követően megtárgyalásra kerültek az előzetesen kihirdetett napirendi pontok. A vezetőség a 

jelenlévő tagok bevonásával előkészítette és ellenőrizte a XVII. Közgyűlés anyagait, amely 

során kitértek többek között a vezetőségi választást érintő technikai részletekre. 

 

A vezetőségi választással kapcsolatos egyeztetéseket követően, kihirdetésre került, 

hogy Simon Gergely szétküldte a 2017-es közhasznúsági és pénzügyi jelentést a vezetőség 

számára, amelyben viszont a 2017-ben elnyert pályázati forrás felhasználásáról és a pályázati 

forrást érintő költések még nem szerepelnek. A pályázat keretein belül rendelkezésre álló 

pénzösszeg 2017. áprilistól volt felhasználható, a társaság értesítése a pozitív elbírálásról 

azonban 2017. decemberben történt meg, így a költések és a pályázat terhére történő 

kifizetések a 2018. évi pénzügyi jelentésben jelennek meg, továbbá a késedelmes kiértesítés 

és tájékoztatás következtében maradvány pénzösszeggel is számolni kell, amely 

visszafizetésre kerül, illetve az adóügyi hatóság felé is több kifizetés történt. Az elnök úr 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Horváth Zsolt fogja ismertetni a 2017. évi pénzügyi jelentést, 

amely tartalmazza a 2017. évi társadalmi munka jellegű költéseket is, majd a 2018-as évi 

költségvetésről Murányi Attila fog beszámolni a közgyűlésen, aki jelezte, hogy a 2018-ban 

megjelenő kifizetésekkel, elsősorban a Bt.-vel nem rendelkező partnerek azonosíthatóságával 

kapcsolatban segítségért fordulna majd elnök úrhoz. 

 

Simon Gergely hozzászólásában jelezte, hogy a tagdíj befizetések elmaradása továbbra 

is jellemző, akár 4-5 éves elmaradások is előfordulnak, így esetleg az alapszabályzatban 

érdemes lenne utána nézni, milyen következményei lehetnek a tagdíj befizetésének hosszú 

távú elmulasztásának. Jelenleg 25 tagnak van elmaradása a rendszeres felszólítások ellenére. 

 

Darvas Béla elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bioKontroll folyóirat eddig 

elmaradt lapszámai folyamatosan jelennek meg és elektronikusan hozzáférhetőek az online 

felületeken. A MÖTT idei nagyrendezvénye 2018. november 23-án kerül megrendezésre, 

remélhetőleg továbbra is a Fodor József teremben, de elnök úr felvetésében jelezte, hogy 

amennyiben nem áll rendelkezésre a Fodor József terem, úgy más lehetőségek után kell nézni, 

amely során akár Budapesten kívüli külsős helyszínek is szóba kerülhetnek. Csenki-Bakos 

Zsolt hozzászólásában jelezte, hogy szóbeli ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy 

amennyiben szükségessé válik, a gödöllői Szent István Egyetemen, igény esetén 

megrendezhető a 2018. évi konferencia, ezzel segítve a társaság szervezői munkáját. Darvas 

Béla elnök a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévő tagokat, hogy az idei MÖTT konferencia 

szervezése és megrendezése során a Debreceni Egyetem tölt be házigazda szerepet, amely 

intézmény munkatársai és hallgatói a 4 évvel ezelőtti nagyrendezvényen igen nagy aktivitást 

mutattak és kutatási eredményeiket több poszteren mutatták be, továbbá Simon Edina a 

Debreceni Egyetem munkatársa a tavalyi évben jelentkezését is eljuttatta a társaság részére, 

távolmaradása miatt felvételére azonban még nem került sor. Az elnök úr jelezte a társaság 

felé, hogy a Debreceni Egyetem képviseletében Tőzsér Dávid a közgyűlésen ismertetni fogja 

a konferencia szervezésével kapcsolatos eddigi intézkedéseket és fejleményeket, továbbá a 

közgyűlésen sor kerül a jelenlegi vezetőség lemondására, illetve az új vezetőség 

megválasztására is, amelyet Bakonyi Gábor és Pethő Ágnes készített elő és vezet le. 
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További napi rendi pontok felvetésének és hozzászólások hiányában a társaság elnöke 

lezárta a vezetőségi ülést. 
 

 Budapest, 2018. május 25. 
 

 

 

Klátyik Szandra 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom. 

 

 

 

 

 

_______________    _________________ 

                        Dr. Takács Eszter                  Dr. Székács Inna 


