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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XXII. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése:
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XXII. Közgyűlése
Az esemény időpontja:
2020. december 4. (péntek) 14:40-15:00
Az esemény helyszíne:
Online közvetítés – a Szent István Egyetem Microsoft Teams online platformján keresztül. A
konferencia és a közgyűlés házigazdája a Szent István Egyetem (Csenki-Bakos Zsolt). A
belépéshez szükséges meghívókat a konferencia kezdete előtt email-ben
(mottkonferencia2020@gmail.com) küldték ki a résztvevők számára a szükséges technikai
információk feltüntetése mellett.
Jegyzőkönyvvezető:
Darvas Béla
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Csenki-Bakos Zsolt és Klátyik Szandra
Jelenlévők:
13 rendes tag az online platformon bejelentkezett felhasználói nevek alapján. Az Európai
Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében a résztvevők neve csak a
csoporton belül a konferencia ideje alatt látható. A konferenciáról videofelvétel, valamint
hanganyag nem készült.
Napirendi pontok:
1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság tizedik éve – Beszámoló a 2020-as évről
- előterjesztő: Simon Gergely (pénzügyi), valamint Darvas Béla és Csenki-Bakos Zsolt
(közhasznúsági)
- ellenőrző: Pirger Zsolt, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság)
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
2./ Ökotoxikológia folyóirat
- előterjesztő: Darvas Béla
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
3./ Fórum
*
A XXII. Közgyűlés eseményei
A közgyűlést rövid és nyilvános elnökségi ülés vezette be. Darvas Béla elnök ezt követően
megnyitotta a közgyűlést és üdvözölte a résztvevőket. Az online platformon megtartott ülés
elején a közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek Darvas Bélát, hitelesítőknek CsenkiBakos Zsoltot és Klátyik Szandrát választotta meg.
Az első napirendi pont ismertetését megelőzően Darvas Béla elnök felszólalásában
kitért arra, hogy a társaság által megszervezett Ökotoxikológiai Konferencia a lehetőségekhez
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képest igen jól sikerült és a bemutatott tudományos előadások és poszterek színvonala az idei
évben is magas színvonalú volt. A Szent István Egyetem Microsoft Teams online platformján
keresztül a konferencia lebonyolítása zökkenőmentes volt, amiért köszönetét fejezte ki
Csenki-Bakos Zsolt felé
Darvas Béla elnök a társaság tizedik évét jellemző egyesületi tevékenység, valamint az
Egyesület tudományos teljesítményének ismertetése során beszámolt többek között arról,
hogy az elnökség 2020 során is két közgyűlést hívott össze. A minden évben szokásosan
májusban megszervezett közgyűlést azonban a koronavírus világjárvány következtében
kialakult rendkívüli veszélyhelyzet miatt, elnök úr levelében csak az elnökségi tagoknak tette
kötelezővé, míg a tagság többi tagjának egyéni konzultációt ajánlott fel. A megtartott
szeptemberi Közgyűlést követően a tagok a kialakult speciális helyzet miatt az elkészített
jegyzőkönyvet, illetve az abban foglalt határozatokat írásos formában email-en keresztül
véleményezhették. Az Egyesület 2020-ban immáron tizedik alkalommal rendezte meg az
Ökotoxikológiai Konferenciát. A rendezvény a pandémiás helyzet eredményeképpen
rendhagyó módon online formában a Szent István Egyetem Microsoft Teams online
platformján keresztül valósult meg. A program házigazdája a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara volt, Csenki-Bakos Zsolt közreműködésével. A
konferencia társszervezőiként, az Ökológiai Kutatóközpont, a Balatoni Limnológiai Intézet,
valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrár-környezettudományi
Kutatóintézetének munkatársai is kiemelt szerepet vállaltak a konferencia program
összeállításában. A konferencián résztvevők két szekcióba sorolva összesen 8 előadás online
prezentálását követhették végig, amelyeket követően moderált kérdésfeltevésre, valamint
válaszok megfogalmazására is sor került a limitált adásidő figyelembevétele mellett. Az
elektronikus poszterek megtekintésére a Magyar Ökotoxikológiai Társaság weboldalán már a
konferenciát megelőzően is lehetőség volt.
A 2020-as évet is a közgyűlések teljesítése és a tudományos konferencia
megszervezése jellemezte. Kiemelt feladat az Ökotoxikológia folyóirat megindulása és
naprakész szerkesztése volt. A lap szerkesztéséhez szükséges Microsoft Office 360
programcsomaggal érkező Publisher éves díját 2021-től a társaság állja. A MÖTT tagjait
cikkek írására és küldésére kérjük, valamint a bírálói feladatok vállalására. A lap szerkesztési
munkái a főszerkesztő részéről ingyenes felajánlás.
A második napirendi pont keretein belül Darvas Béla elnök ismertette az
Ökotoxikológia folyóirat szerkesztői tevékenységét, valamint megjelenését és terjesztését
érintő legfontosabb újdonságokat és fejleményeket, amely során többek között jelezte, hogy
2019-től a konferencia absztraktkötete az Ökotoxikológia folyóirat évi második számában
jelenik meg, amely nyilvánosan mindenki számára hozzáférhető a Társaság honlapján
(http://ecotox.hu/journal/journal/read.php), továbbá kiemelte, hogy a folyóirat ISSN számának
igénylése folyamatban van. A szaklap első számához a kézirat beküldés határideje június 15,
míg a másodiké december 15.
A harmadik napirendi pont, a Fórum során felszólalások, hozzászólások hiányában a
társaság elnöke lezárta az ülést.
Budapest, 2020. december 4.
Darvas Béla DSc
jegyzőkönyvvezető
*
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A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________

_________________

Csenki-Bakos Zsolt PhD

Klátyik Szandra

