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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XXIII. Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

A közgyűlés előtt nyilvános kibővített vezetőségi ülést tartottunk, amelyen minden vezetőségi 

tag, továbbá 10 tag vett részt. A vezetőségi ülésen a társaság elnöke kihirdette, hogy a 

pandémiás helyzetre való tekintettel a kihirdetett napirendi pontok és a tárgyalt pontokhoz 

kapcsolódó anyagok a közgyűlést megelőzően 10 nappal korábban, csak a vezetőségi tagok 

számára kerültek elküldésre, így a mai közgyűlésen csak a társaság vezetősége szavazhat, 

azonban a társaság további tagjai most is hozzászólásokat tehetnek, valamint véleményt 

alkothatnak a megfogalmazott határozatokkal kapcsolatban. A szavazások Pirger Zsolt (az 

ülés házigazdája) levezénylésével valósulnak meg, míg a szavazás módjáról a vezetőségi 

tagok döntenek. A vezetőségi ülésen átvettük, illetve ellenőriztük a közgyűlésen tárgyalandó 

napirendi pontokat és anyagokat is. 

 

Az esemény megnevezése 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XXIII. Közgyűlése 

 

Az esemény időpontja: 

2021. május 28. (péntek) 11:10-12:00 

 

Az esemény helyszíne: 

Online közvetítés – Zoom alkalmazás segítségével. Az ülés házigazdája a Balatoni 

Limnológiai Kutatóintézet, Tihany (Pirger Zsolt) volt. A belépéshez szükséges online elérési 

utat és meghívót a közgyűlést megelőzően Pirger Zsolt email-ben továbbította a tagok 

számára a szükséges technikai információk feltüntetése mellett. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Darvas Béla és Székács András 

 

Jelenlévők: 

16 rendes tag az alkalmazás online felületén megjelenő felhasználói nevek alapján. Az 

Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében a résztvevők neve csak 

a csoporton belül az online megbeszélés ideje alatt látható. A közgyűlés online keretek között 

történő lebonyolítása során videofelvétel, valamint hanganyag nem készült. 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ Közhasznúsági és pénzügyi jelentés 

- előterjesztő: Horváth Zsolt (pénzügyi), valamint Darvas Béla (közhasznúsági) 

- ellenőrző: Pirger Zsolt, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

2./ A MÖTT 2021. évi nagyrendezvénye: XI. Ökotoxikológiai Konferencia 

- időpont: 2021. december 3. (péntek) 9:00-18:00 

- helyszín: online (MATE) 

- előterjesztő: Csenki-Bakos Zsolt 

- véleményező: Közgyűlés 
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3./ Egyebek 

- levezető: Pirger Zsolt 

 

* 

 

A XXIII. Közgyűlés eseményei 
 

Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést és üdvözölte a tagokat. Az ülés elején elnök úr 

jelezte, hogy a közgyűlést megelőzően email-ben felkérte Klátyik Szandrát a jegyzőkönyv 

vezetésére, míg hitelesítőként Székács András és Darvas Béla került megjelölésre. Darvas 

Béla, majd Klátyik Szandra és Székács András hozzászólásukban jelezték, hogy vállalják a 

jegyzőkönyvvel kapcsolatos teendők végrehajtását, amelyet a vezetőségi tagok egyhangúan 

elfogadtak. További felszólalás, illetve javaslatok hiányában az előre kihirdetett napirend 

változatlan maradt, valamint további napirendi pontok felvételére sem került sor. 
 

 Az első napirendi pont keretein belül Darvas Béla elnök ismertette a jelenlévőkkel a 

közhasznúsági jelentést, amely során beszámolt a társaság 2020-as szakmai tevékenységéről. 

Az elnökség 2020 során is két közgyűlést hívott össze, amelyek közül az első közgyűlésen 

kihirdetésre került, hogy az éves nagyrendezvény, vagyis a X. Ökotoxikológiai Konferencia 

házigazdája Csenki-Bakos Zsolt koordinálása mellett a Szent István Egyetem lesz. A 

világjárványra való tekintettel a konferencia online került megrendezésre 2020. december 4-

én. A rendezvényen kb. 70 fő vett részt. A konferencia végső programjában 8 előadás és 12 

elektronikus poszter került bemutatásra, míg a konferencia absztraktkötete az Ökotoxikológia 

folyóirat 2020. évi második számában jelent meg. 

 A Társaság 2021. évi tervei nem térnek el a korábbiaktól. Az Ökotoxikológia folyóirat 

2021. évi első számának szerkesztői munkái jelenleg is folyamatban vannak. A jövő évben is 

két vezetőségi ülés, valamint két nyilvános közgyűlés kerül meghirdetésre, továbbá a soron 

következő Ökotoxikológiai Konferencia online, novemberi megrendezése is tervezett. A 

rendezvény lebonyolításának részletei azonban jelentős mértékben függenek a befogadó 

intézmény, vagyis a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által biztosított 

lehetőségektől. Darvas Béla elnök jelezte Csenki-Bakos Zsolt felé, hogy a társaság a jövőben 

is számít a szervezői feladatokban vállalt aktív tevékenységére. 

 A 2018-as közhasznúsági jelentés ismertetését követően a pénzügyi jelentést Horváth 

Zsolt távollétében Darvas Béla elnök olvasta fel. A pénzügyi jelentésben megfogalmazott 

információk alapján a társaság nyitó egyenlege 1.484.000 Ft volt, amelyből 1 millió Ft 

lekötve áll. A lekötött összeg a bioKontroll folyóirat önköltséges megjelentetésének díja 

[vagyis ebből 800.000 Ft nem a társaság vagyona; két évfolyam már 2018-ban kifizetésre 

került], amit a bioKontroll utolsó számának netre 

(http://ecotox.hu/biokontroll/journal/read.php) kerülésekor (a befogadott tartalom már lezárt, 

a szerkesztés és megjelentetés késik) a szerkesztési és honlapi munkát végzők között, a 

végelszámoláskor, jelentős megkéséssel osztunk ki. 

 A tagdíjak befizetéséből származó bevétel 86.000 Ft, amelyben a korábbi évekhez 

hasonlóan előre történő befizetések is voltak, de ezek nem elszámolhatók el az éves mérleg 

készítése során, így az előre fizetéseket, összesen 109.000 Ft-ot időbeni elhatárolással kell 

megjeleníteni a mérlegkészítés során. Az 1%-os SzJA-felajánlásokból összesen 19.000 Ft, 

míg a CIB Bank kampányának támogatásából 3.000 Ft bevétel származott. A kiadási oldalon 

a 15.000 Ft honlap hosting-díj, valamint 13.000 Ft banki költség figyelhető meg. A 2020-as 

év pénzügyi mérlegének záró egyenlege a társaság folyószámláján 1.564.000 Ft, amelyből 1 

millió Ft továbbra is lekötve áll és kamata részben fizeti a banki díjakat. 

 

http://ecotox.hu/biokontroll/journal/read.php
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 A Felügyelő Bizottság jelentését, valamint véleményét az elhangzott közhasznúsági és 

pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban Pirger Zsolt ismertette. A közhasznúsági jelentés alapján 

megállapítható, hogy a társaság 2011-es megalakulása óta folyamatosan bővülő és egyre 

sikeresebb tudományos, valamint tudományt népszerűsítő tevékenységet folytat úgy, hogy a 

rendelkezésre álló pénzügyi forrásai szinte változatlanok. A társaság közhasznú tevékenysége 

jól átlátható, és a nyilvánosság előtt is jól dokumentált. A MÖTT alapszabálya, a közgyűlések 

jegyzőkönyvei, valamint a konferenciaanyagok minden érdeklődő számára hozzáférhetők a 

társaság honlapján. 2020-ban két közgyűlés került meghirdetésre, amelyek közül az első 

közgyűlés arról határozott, hogy az éves konferencia házigazdája a Szent István Egyetem lesz 

Csenki-Bakos Zsolt jóvoltából. 2020. december 4-én a pandémiás helyzet következtében 

online került megrendezésre a X. Ökotoxikológiai Konferencia, amelyen a jegyzőkönyv 

alapján közel 70 fő vett részt. A konferencia programjában 8 előadás hangzott el, valamint 12 

elektronikus poszter került bemutatásra. A konferencia kiadványa az Ökotoxikológia című 

folyóirat 2020. évi második számában jelent meg nyilvánosan. Összefoglalóan 

megállapítható, hogy a MÖTT a közhasznúság elvárásainak továbbra is maradéktalanul eleget 

tett a pandémia ellenére is. 

 A pénzügyi jelentés szerint 2020. január 1-jén a Társaság folyószámlájának egyenlege 

1.484.000 Ft, amely 2020. december 31-én a bankszámla kivonatok alapján 1.564.000 Ft-ra 

nőtt, amelyből a korábbi évekhez hasonlóan 1 millió Ft (800.000 Ft ebből a bioKontroll lap 

tulajdona, ami végelszámoláskor kerül kifizetésre) továbbra is lekötött betét. A 80.000 Ft 

bevétel az adott tárgyévben a következő bevételekből és kiadásokból állt össze. Az 1% SzJA-

felajánlásaiból 2020-ban csupán 19.000 Ft, míg 2017-ben ezen a jogcímen 45.629 Ft jelent 

meg a társaság folyószámláján, vagyis lecsökkent az 1%-os SzJA-támogatások ezen 

aktivitása, amely jelenség egyik oka a kisebb méretű, önszerveződő civilszervezetek 

támogatói szintjének súlyos visszaesése lehet, ami miatt a korábbi támogatóink inkább más, 

esetleg kritikusabb helyzetű szervezeteket támogattak. A másik ok pedig az lehet, hogy a 

társaság nem fordul folyamatos körlevelekkel a társaság tagjai, valamint a nyilvánosság felé 

az 1% SzJA-felajánlásokkal kapcsolatban, amely azt a téves képzetet kelthette a korábbi 

támogatókban, hogy nem szorul rá a társaság erre a támogatásra, így ezen mindenképpen 

javítani kell, és a változtatás módszerét meg kell találni a 2021-es évben. A bevételi oldalon 

további csekély bevételt jelent a CIB Bank promóciós kampányának támogatásából származó 

3.000 Ft. 2020-ban a tagdíjbevételek összesen 86.000 Ft-ot mutattak, de ebben, ahogy az a 

beszámoló ismertetése során is elhangzott, előre fizetések is voltak. A számviteli törvény 

értelmében adott tárgyévben csak akkora összeg számolható el a bevételi oldalon, amely az 

adott tárgyévet illeti, így a többit időbeni elhatárolással kell átvinni a jövő évre. Az évben 

tagdíjat 15 fő fizetett, ezért javasolt, hogy a vezetőség a továbbiakban is, minimum félévente 

tekintse át a tagdíjtartozásokat, és tegye meg a szükséges kiértékeléseket, majd intézkedéseket 

a társaság jövőbeni zavartalan működésének érdekében. 2020-ban a 13.000 Ft összegű banki 

költségek nem voltak jelentősek az előző évekhez képest, illetve további költséget a 15.000 Ft 

honlap-tárelhelyezési költség jelentett, amelyek alapján a 2020-as év összes kiadása 28.000 Ft 

volt. Az elhangzottak alapján a Felügyelő Bizottság a 2020-as évi közhasznúsági és pénzügyi 

beszámolót elfogadásra javasolta. 

 A Felügyelő Bizottság beszámolóját követően Pirger Zsolt jelezte, hogy Major Jenő és 

Varga L. György a Zoom alkalmazás chat felületén hozzászólásában jelezte, hogy 

nyugdíjasként más jövedelemmel nem rendelkeznek, így erre a felajánlásra nem volt 

lehetőségük. Darvas Béla elnök szintén nyugdíjasként hozzászólásában jelezte, hogy az 

önadózók továbbra is felkínálhatják adójuk 1%-át a vallási, valamint a közhasznú egyesületek 

számára, így érdemes utána nézni, hogy az APEH által elkészített adóbevallások esetében az 

online felületen van-e lehetőség az 1%-os felajánlások megtételére. Székács András 

hozzászólásában felhívta a társaság figyelmét arra, hogy nyugdíjasként csak az köteles 
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adóbevallást készíteni és tud rendelkezni SzJA 1%-ról, aki a nyugdíja mellett rendelkezik más 

jövedelemmel is. Székács András a továbbiakban jelezte, hogy az SzJA 1%-os befizetésekből 

származó 19.000 Ft akár csupán egy-két személy közalkalmazotti fizetéséből származó 

felajánlásnak felelhet meg, amely nagyon alacsony támogatói szintet jelent ezen elméleti 

kalkulációk alapján, ezért legalább tagsági szinten növelni kell az SzJA 1%-os felajánlások 

mértékét akár az adóbevallásokat megelőző emlékeztető email-ek körbeküldésével. További 

hozzászólások hiányában sor került a 2020. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolók 

elfogadásának megszavazására, amelynek során a társaság vezetőségi tagjai egyhangúan 

elfogadták az ismertetett beszámolókat. 

 

 A második napirendi pont a MÖTT 2021-es éves nagyrendezvénye volt. Darvas Béla 

elnök bejelentette, hogy a XI. Ökotoxikológiai Konferencia a jelenlegi tervek szerint 2021. 

december 3-án, egy pénteki napon kerül megszervezésre. A konferencia absztraktkötete az 

Ökotoxikológia folyóirat 2021. évi második számában jelenik meg. Darvas Béla elnök felkéri 

Csenki-Bakos Zsoltot, hogy nyilatkozzon arról, tud-e ismételten szervezői feladatokat vállalni 

a konferenciaszervezés során. Csenki-Bakos Zsolt válaszában jelezte a társaság felé, hogy a 

jövő évben is mindenképpen aktív részt vállal a konferencia szervezői munkájában. Az 

egyeztetések alapján a konferencia online körülmények között kerül megrendezésre, mivel az 

aktuális vírushelyzet alakulásának megfelelően a rendezvények szervezésének szabályozása 

folyamatosan változhat, így jelen helyzetben az online szervezés tűnik előnyösebbnek, 

továbbá a korábbi helyszín ismételt igénybevételének lehetősége is bizonytalan. Major Jenő 

hozzászólásban jelezte, hogy az idei évben biztos nem lesz lehetőség az Országos 

Közegészségügyi Központ Fodor József-teremének használatára, mivel a közegészségügy 

területén igen nagy a félelem a vírushelyzet fokozódásától, ezért javasolja az online 

konferencia preferálását. A 2022. évi konferencia esetében azonban segíteni fog a Fodor 

József-terem ismételt rendelkezésre bocsátásában. Csenki-Bakos Zsolt tájékoztatta a 

Közgyűlést, hogy az idei évben sem lesz akadálya annak, hogy a tavalyi év sikeres 

konferenciájához hasonlóan a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szerverén keresztül 

online kerüljön megrendezésre a XI. Ökotoxikológiai Konferencia. Az időpont tekintetében a 

november is számításba kerülhet az idei évben, továbbá Urbányi Béla a Gödöllői Campus 

igazgatója teljes mértékű támogatásával valósulhat meg idén is a konferencia szervezése, 

valamint igény szerint a jövőben a Gödöllői Campuson is lehetőség van a személyes 

konferencia megszervezésére, ugyanis rendelkezésre áll egy 80-100 fő befogadására alkalmas 

helyiség, valamint az Intézet saját előadóterme is, ahol kb. 80 fő részvétele lehet megoldható. 

Az elhangzottak alapján lehetőség szerint november utolsó hetében kerül megrendezésre a 

2021. évi konferencia, de ha nem megoldható akkor továbbra is 2021. december 3. lesz a 

várható időpont. 

 A harmadik napirendi pont keretein belül a társaságot érintő egyéb tudnivalók 

kerültek bejelentésre, amely során Darvas Béla elnök jelezte, hogy a jelenlegi megbízását 

követően a társaság elnöki pozícióját valószínűleg nem tudja vállalni a továbbiakban, azonban 

az Ökotoxikológia folyóirat szerkesztői munkái továbbra is elnök úr főszerkesztősége mellett 

valósulnak meg. Esetleges visszalépése esetén így a jövőben el kell gondolkodnia a 

társaságnak, hogy ki töltheti be majd az elnöki pozíciót. 

 Az Ökotoxikológia folyóirat szerkesztői munkája során az éves mérlegben új 

kiadásként fog megjelenni a Microsoft Office 365 éves előfizetési díja. A megvásárolni kívánt 

programcsomagban található meg ugyanis az a folyóirat szerkesztése során alkalmazott 

szoftver (Publisher), amellyel a folyóirat grafikai minősége, valamint olvashatósága jóval 

magasabb szintűvé válhat a korábbiakhoz képest. A szoftver korábbi verzióinak alkalmazását 

eddig Darvas Béla elnök fizette, azonban az idei évben a szoftverhez való hozzáférési 

jogosultság érvényét veszti, így megújításra szorul. Az Ökotoxikológia folyóirat 2021. évi 
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első számának szerkesztői munkája megkezdődött és elsősorban az év végi konferencián 

bemutatott és közérdeklődésre számot tartó előadások anyagai jelennek meg benne 

tudományos publikációk formájában. A folyóirattal kapcsolatban tervbe van véve a szaklap 

pdf-tárhelyének kialakítása (speciális szerkesztő: Klátyik Szandra), valamint a DOI 

nyilvántartásba vétel felé is megkezdődtek a törekvések, amely lehetővé tenné a nemzetközi 

ismertség felé történő nyitást. 

 A pénzügyekkel kapcsolatban Darvas Béla elnök megjegyezte, hogy a Társaság 

folyószámlájának magas jelenlegi egyenlege csak látszat, ugyanis a lekötve álló 1 millió 

forintos összeg a bioKontroll utolsó lapszámainak neten való megjelenését követően 

kifizetésre kerül. A lekötött összeg másra nem használható fel, habár eddigi folyóirattal 

kapcsolatos kifizetéssel pár megjelent szám erejéig (2012-2013, főszerkesztő nélküli 

évfolyamok) elszámolásra került a társaság számlájáról is annak érdekében, hogy a lekötést ne 

kelljen megszakítani. A lekötés után járó és kifizetett banki kamatok összege ugyanis részben 

fedezte a banki költségeket. A végleges kifizetések 100.000 Ft/évfolyam (+ kiadások és 

honlapi elhelyezés költségei) összegre kerültek meghatározásra, de a fennmaradó összeg 

természetesen visszakerül a társaság folyószámlájára. A társaság pénzügyi egyenlege ezt 

követően jóval alacsonyabb lesz, így még fájóbb, hogy az SzJA 1%-os felajánlásokból csak 

igen csekély bevétel származott. A társaság pénzügyi helyzete miatt továbbra is a konferencia 

ingyenes módon történő megrendezése a cél, mivel csak a terembérleti díjak is 

meghaladhatnák a 100.000 Ft-os nagyságrendet (erre nincs forrásunk), bár a gödöllői 

felajánlás megoldást jelenthet a konferencia ingyenes részvételének biztosításával. Ez a 

közhasznúságot is teljesíti. 

 A felügyelő bizottság tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos megjegyzéséhez kapcsolódóan 

Darvas Béla elnök felhívta a társaság figyelmét, hogy a befizetések ellenőrzésére a vezetőség 

tavaly is tett erőfeszítéseket, amelyet azonban a pandémiás helyzet nem könnyített meg. 

Elnök úr nyilvánosan ismételten felkérte Simon Gergelyt, hogy ellenőrizze a tagság 

tagdíjbefizetéseit, valamint az adóbevallások benyújtását megelőzően körlevélben hívja fel a 

tagok figyelmét az SzJA 1%-os felajánlására, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy sor 

került a nyilvántartott email-elérhetőségek revíziójára, és számos esetben nem állt 

rendelkezésre használható email-cím, amely elsősorban a megváltozott intézménynevek, s 

ezáltal az email-címek megváltozásával magyarázható. Elnök úr kéri, hogy a jövőben 

lehetőség szerint mindenki a személyes elektronikus levelezési címét használja a társasággal 

való kommunikáció során, mivel azok kevésbé változékonyak. Az SzJA 1%-os felajánlásokra 

való felhívást a társaság az egyesület honlapján, valamint Facebook-profilján is elhelyezi az 

adóbevallások elkészítését megelőzően. 

 Darvas Béla elnök felszólalásában megjegyezte, hogy Varga Csabával együttesen a 

korábbiakban tudományos tevékenységük során szakmai hovatartozásukként a Magyar 

Ökotoxikológiai Társaságot jelölték meg, így egy szavazás során kéri a vezetőségi tagokat, 

hogy járuljanak hozzá a MÖTT szakmai affiliációként való feltüntetésére minden MÖTT-tag 

számára azon tudományos publikációkban, ahol ennek szakmailag értelme van. Simon 

Gergely és Székács András aggályait fejezték ki a kezdeményezés, valamint a MÖTT 

feltüntetésének korlátlanságával kapcsolatban. A megbeszéltek alapján a felvetés módosításra 

került, miszerint a MÖTT munkahelyi feltüntetése előtt a vezetőségi tagok hozzájárulására 

van szükség. Székács András további hozzászólásában javasolta, hogy a vezetőségi tagok 

hozzájárulásának módja és formája is kerüljön tisztázásra a szavazás megkezdése előtt, amely 

felvetést Pirger Zsolt, Simon Gergely és Csenki-Bakos Zsolt is támogatta. Darvas Béla elnök 

hozzászólásában előzetesen tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a MÖTT Egyesület szakmai 

affiliációként való megjelölése a kibővített vezetőségi tagok 2/3 részének támogatása mellett 

használható. A MÖTT elnöke azonban mentességet élvez a feltételek alól, ugyanis a társaság 

elnökeként minden esetben az egyesület képviseletében jár el. Az elhangzottak alapján Darvas 
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Béla elnök jelezte, hogy a novemberi közgyűlésig elkészít egy javaslatot a MÖTT szakmai 

affiliációként való alkalmazásának szabályozásával, illetve a kérelmezés pontos kereteivel 

kapcsolatban. Az alapító okiratot érintő változások esetében figyelembe kell venni az okirat 

módosításának lehetőségét, valamint a változtatások jogi szabályait egyaránt, amely 

aspektusok felmerültek már a nyugdíjasok esetében kedvezményes tagdíjak megállapításának, 

vagy az SzJA 1%-ot felajánló tagok tagdíjbefizetés alól való mentességét érintő lehetőségek 

esetén is. Simon Gergely és Székács András felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy az adóalany 

nem kötelezhető arra, hogy megnevezze az SzJA 1%-ával támogatott szervezetet, így az 

utóbbi felvetés jogilag aggályos lehet, azonban az megoldható lehet, hogy aki névvel együtt 

feltünteti, az általa támogatott szervezet nevét (adott esetben a MÖTT nevét), esetleg valóban 

mentesülhetne a tagdíj befizetése alól, amely megnövelhetné a társaság tagjai által tett SzJA 

1% felajánlások számát, de ennek a lehetőségnek a jogi hátterét és módját mindenképpen 

tisztázni kell, amellyel Darvas Béla elnök Simon Gergelyt bízta meg. 

 Pirger Zsolt hozzászólásában jelezte, hogy az online közgyűlés szervezése során a 

link-ek kiküldésénél a revíziót követően is rengeteg email nem érte el a címzettet, így 

javasolta a MÖTT levelező lista létrehozását egy Google csoport alkalmazása mellett, 

amelyben a tagok egymás email-címét nem láthatják, azonban a vezetőség által címzett 

levelek nagy biztonsággal mindenkihez eljutnak. A csoport kialakítása során nem feltétel a 

gmail-levelezőrendszer alkalmazása, azonban az aktív email-címek csoportban való 

elhelyezését követően jóval leegyszerűsíthető a kommunikáció, illetve a tagdíjbefizetéssel és 

SzJA 1% felajánlásokkal kapcsolatos értesítések kiküldése. Székács András kérdésfelvetését 

követően Pirger Zsolt válaszában kitért arra, hogy a csoport üzemeltetését és kezelését bárki, 

akár több ember is elláthatja, de a csoportkezelés mellett az email-címek összegyűjtése, illetve 

folyamatos aktualizálása is szervesen kapcsolódik a feladatkörhöz, amelyet akár személy 

szerint is vállal, azonban a zavartalan működés érdekében mindenkinek saját felelőssége, 

hogy jelentse a társaság felé email-címének megváltozását. Székács András teljes mértékű 

támogatását fejezte ki a jelenlévők előtt, amelyet követően Pirger Zsolt jelezte, hogy elnök 

úrral egyeztetni fog a megvalósítás részleteiről. 

 Pirger Zsolt további feltett kérdéseiben érdeklődését fejezte ki a fiatalok MÖTT 

egyesületbe történő tagként való felvételével kapcsolatban, ugyanis jelenleg három aktív 

PhD-hallgatója van, akik szívesen csatlakoznának a társasághoz, főleg, ha a társaság célként 

tűzi ki a fiatalság nagyobb arányú bevonását a társaság munkájába. A társaság több tagja, 

többek között Major Jenő is támogatta a felvetést, majd Pirger Zsolt további hozzászólásában 

kitért arra, hogy a társaság Facebook-profilján elsősorban Darvas Béla elnöknek 

köszönhetően igen nagy aktivitás figyelhető meg, azonban nem minden bejegyzés jelenik meg 

a társaság web-oldalán. A bejegyzések honlapon történő elhelyezésével, szakmai/tudományos 

hírekkel, akár a tagok által megjelenő új publikációk magyar nyelvű összefoglalásával viszont 

jóval aktuálisabbá lehetne tenni a honlapot is, amely felvetéshez Csenki-Bakos Zsolt is 

csatlakozott és egyetértését fejezte ki. Darvas Béla elnök támogatását fejezte ki a 

felvetésekkel kapcsolatban, azonban kiemelte, hogy elsősorban azokat a fokozatszerzés 

végéhez közeledő PhD-hallgatókat érdemes felvenni a MÖTT tagságába, akik várhatóan a 

fokozatszerzést követően a munkakörükből kifolyólag is szervesen kapcsolódnak majd a 

társaság tevékenységéhez. A Facebook-profil hírfolyamán megjelenő megosztott hírek egy 

része nem kompatíbilis (csak érintőleges tartalmú) a társaság web-oldalával, de nagyon 

üdvözlendő lenne, ha a honlapra valóban kikerülnének friss tudományos hírek, amelyet 

korábban már Varga L. György is indítványozott, így bíztatja, hogy a társaság tagjai készítsék 

el megjelenő publikációik 15-20 soros magyar nyelvű összefoglalóit a pontos megjelenési 

hely és online elérhetőség feltüntetésével, ugyanis minden szakmai cikk megjelenhet a 

honlapon, amelyet minősített szakmai folyóiratok elfogadtak publikálásra. Darvas Béla elnök 

felhívta a társaság figyelmét arra, hogy amennyiben a társaság tagjai továbbítják számára az 
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elkészült híreket és összefoglalókat, úgy a honlapkezelővel együttműködve azok elhelyezésre 

kerülnek a társaság web-oldalán. Székács András hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, 

hogy érdemes lenne a közelmúltban megjelenő releváns publikációkat pár évre visszamenőleg 

is megjeleníteni a társaság weboldalán, a felvetéshez Pirger Zsolt támogatóan csatlakozott. 

További hozzászólás hiányában a közgyűlést levezető Pirger Zsolt megköszönte a jelenlévők 

részvételét, elnök úr és a vezetőség munkáját, majd lezárta az ülést. 
 

 Budapest, 2021. május 28. 
 

 

Klátyik Szandra 
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