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Meghívó
a Magyar Ökotoxikológiai Társaság
2022. május 13-án (pénteken), 10:30-13:00 órakor
a Budapest Herman Ottó út 15. alatt lévő kutatótelepen
a MATE Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont V.
épületének első emeleti könyvtártermében (figyelem változás!), rendezi meg a 2022-es első,
vezetőválasztással egybekötött rendezvényét,
a
MAGYAR ÖKOTOXIKOLÓGIAI TÁRSASÁG XXV. KÖZGYŰLÉSÉT.
A közgyűlés előtt, 10:00-10:30 között nyilvános vezetőségi ülést tartunk.
A közgyűlés nyilvános, de tagi státusszal nem rendelkezők (hozzászólási és szavazati joguk
sincs) számára regisztrációköteles (erre a terem befogadó-képessége van szükség), vagyis a
mott@bdarvas.hu címre kérjük a jelentkezést és visszaértesítést küldünk a befogadásról. A
MÖTT tagjainak nem kell regisztrálni, de a helyszínen megjelenni nem tudó tagjainktól
értesítést kérünk a megadott e-mail címre (eddig öt szavazati jogú mentette ki magát).
Az időpontválasztásban szerepet játszott, hogy május második felében
toxikológusképzésen több tagunk és az alelnökünk (Csenki-Bakos Zsolt) is részt vesz, ezért
ezt a kéthetet el kellett kerülnünk. A közgyűlésnek a beszámolói kötelezettség miatt májusban
meg kell történnie, azokat ugyanis fel kell töltenünk. A közgyűlés korábbi rendezését
akadályozza, hogy a beszámolókat el kell készítenünk. Május 13-ai dátumra sikerült az V.
épület első emeleti könyvtártermét bérelni és az időpont Bakonyi Gábornak is megfelelő, aki
a választás időtartamára (régi és új elnök között) az elnöki funkciót gyakorolja. A személyes
megjelenés a választás miatt fontos. Sem levélben, sem telefonon való szavazásra nincs
lehetőség. Csak személyes megjelentre lehet szavazni, hiszen a tagok előtt, a jegyzőkönyv
számára egyértelműen válaszolni kell arra a kérdésre, hogy az érintett személy vállalja a
vezetői pozíciót és az azzal járó munkát. Szavazati joga annak a tagunknak van (jelenleg ez
35 fő), aki a 2022-es tagdíját is rendezte (ezt az ügyvezető alelnök a megérkezett befizetések
tükrében állapítja meg) és a helyszínen megjelenik.
A XXV. közgyűlésig a vezetőség előtt személyes értesítésre kerülnek azok, aki
tagságát/szavazati jogát felfüggesztjük (7 ilyen tagunk van). Ők 2022. novemberi közgyűlésig
(XXVI. közgyűlés) a most megválasztott ügyvezető elnöknél szólalhatnak fel a határozat
ellen. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a felfüggesztett tag tagi státusza törlésre kerül,
amit csak a 2023. májusi (XXVII.) közgyűlés határozata fordíthat vissza, de ehhez a törölt tag
részletes írásbeli indoklása szükséges, amit az elnöknek kell benyújtania aláírt kérvényben.
Ebben részletesen indokolni kell a törlés elleni tagi álláspontot. Az ügyben az elnök javaslatát
a kibővített elnökség véleményezi és a közgyűlés szavazással dönt a törlés véglegesítéséről
vagy a tagi státusz megújításáról. Ez ekkor már újabb két ajánlóval (kezessel) lehetséges csak,
az elmaradt tagdíj helyszíni befizetése után (ezt a helyszínen az ügyvezető elnök intézi) és a
következő közgyűlés szavazása alkalmával. Ha a közgyűlés ekkor nem fogadja vissza a tagot,
akkor a helyszíni befizetést ott visszaadjuk, míg ellenkező esetben az ügyvezető alelnök
átutalja a hozzá befolyt összeget.
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A MÖTT XXV. közgyűlés előtti vezetőségi ülése
10:00-10:30 MÖTT vezetőségi ülés a XXV. közgyűlés programpontjairól és a rendezvény
lebonyolításáról. Meghívott: Bakonyi Gábor és Takács Eszter a választási bizottság
két tagja. A régi és új elnök közötti elnök funkcióját Bakonyi Gábor látja el.
A MÖTT XXV. közgyűlésének programja
Elnök: Darvas Béla (2018-2021)
10:00-10:10 Elnöki köszöntő, programelfogadás, jegyzőkönyvvezető-választás
10:10-10:20 Darvas Béla, Csenki-Bakos Zsolt és Varga L. György: Szakmai beszámoló a
2021-es évről.
10:20-10-30 Simon Gergely és Horváth Zsolt: Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről.
10:30-10:40 Pirger Zsolt, Székács András és Szoboszlay Sándor: A felügyelő bizottság
jelentése a 2021-es szakmai és pénzügy beszámolókról.
10:40-10:50 Hozzászólások és nyílt szavazás a 2021-es szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadásáról.
10:50-11:00 Darvas Béla: Szakmai tájékoztató a 2018-2021-es évekről, a kibővített vezetőség
(elnökség és felügyelő bizottság) lemondása.
Elnök: Bakonyi Gábor
11:00-11:15 Bakonyi Gábor és Takács Eszter: A választási bizottság tájékoztatója. Javaslatok
2022-2025 közötti vezetői funkciókra. A jelöltek szóbeli nyilatkozata a vállalásról.
11:15-11:45 Szavazás (többes szavazás esetén titkos)
11:45-12:00 A szavazás (51%-os többség elégséges) eredményének kihirdetése.
Elnök: megválasztott új MÖTT elnök (2022-2025)
12:00-12:10 Az új elnök beköszöntője és programvázlata, különös tekintettel az
ökotoxikológus MSc-képzésről, a MÖTT konferenciasorozatról és az Ökotoxikológia
szaklapról.
12:10-12:15 Az új felügyelőbizottság helyben megválasztott elnökének beköszöntője.
12:15-12:55 Fórum – tagi hozzászólások
12:55-13:00 Zárszó.

