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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság VI. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület VI. Közgyűlése
Az esemény időpontja:
2013. május 24. (péntek) 11:00-13:00
Az esemény helyszíne:
Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) Tanácsterme
1022 Budapest, Herman O. út 15.
Jegyzőkönyvvezető:
Takács Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Székács András és Fekete Gábor
Jelenlévők:
20 tag a mellékelt jelenléti ív szerint, 19 rendes tag és egy tagjelölt
Napirendi pontok:
1./ A Közhasznúsági és pénzügyi jelentés
- előterjesztő: Simon Gergely és Horváth Zsolt (pénzügyi), valamint Darvas Béla és
Major Jenő (közhasznúsági)
- ellenőrző: Murányi Attila, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő
Bizottság)
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
2./ : A Biokontroll elektronikus változata, abban a MÖTT társkiadói szerepe és a
BIOKONTROLL HUNGÁRIA felajánlása
- előterjesztő: Székács András (főszerkesztő) és írásban Roszík Péter (BIOKONTROLL
HUNGÁRIA)
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
3./ A MÖTT honlapja
- előterjesztő: Varga L. György és Darvas Béla
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
4./ A MÖTT 2013-as nagyrendezvényei: VI. Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi
szimpózium; III. Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpózium
- időpont: 2013. október-november
- helyszín: az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József előadóterme; 1097,
Budapest, Nagyvárad tér 2. (a helyszínt biztosítja: Major Jenő)
- előterjesztő: Darvas Béla
- szavazó: Közgyűlés
5./ Új tagfelvételi kérelmek
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- előterjesztő: Simon Gergely
- szavazó (titkos írásbeli): Közgyűlés
6./ Egyebek (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 (32 tagból 19 tag), így a
Közgyűlés határozatképes.
Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Takács Esztert,
hitelesítőknek Fekete Gábort és Székács Andrást választotta meg.
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta Darvas Béla elnök javaslatát, mely szerint a
második napirendi pont kerüljön elsőnek megbeszélésre.
Az második napirendi pont bevezetése során Darvas Béla ismertette, hogy a
Biokontroll folyóirat Ökotoxikológia rovata a Társaság szakmai fóruma, melyben többek
között a tagok publikációi, valamint a MÖTT által évenként megrendezésre kerülő
Ökotoxikológiai Konferencián elhangzott előadások anyagai jelennek meg. A Biokontroll
főszerkesztője, Székács András beszámolt a folyóirattal kapcsolatos problémákról. A
Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatása megszűnt, a legnagyobb hiányt a folyóirat
nyomtatásra szánt forrás hiánya jelenti. Ezzel kapcsolatban először szóban, majd a teljes levél
felolvasásával ismertette Roszík Péter felajánlását. A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KFT. célzott
támogatást (1 millió Ft) ajánlott fel a folyóirat internetes, referált folyóiratként való
működtetésére, mely összeget az erre a célra, a CIB banknál nyitott alszámlán tartaná az
Egyesület. A felajánlás 3 éves periódusra szólna, legalább évi 3 szám megjelenésével.
A levél felolvasása után Székács András arra kért minden jelenlévő tagot, hogy
küldjön színvonalas szakmai publikációkat, érdekes híreket a folyóiratnak, valamint jelezte
szándékát, hogy az elmúlt egy évben beérkező, de még meg nem jelenő kéziratok is
megjelenek. A napirendi ponthoz az Egyesület több tagja is hozzászólt. Murányi Attila
támogatta a folyóirat internetes formáját, mellyel nagyobb célközönséget lehet elérni. Móra
Veronika a folyóirat elérhetőségéről és a felajánlott 1 millió Ft felhasználásáról kérdezte
Székács Andrást. A folyóirat a BIOKONTROLL HUNGÁRIA honlapjáról érhető el, ha az
Egyesületnek lesz saját weboldala, akkor majd onnan is. A 3 éves periódusra felajánlott
összeg fedezi az internetes megjelenéssel kapcsolatos költségeket. Darvas Béla
hozzászólásában jelezte, hogy a BIOKONTROLL és a MÖTT társkiadók lesznek, a folyóirat két
szerveren fog megjelenni: Darvas Béla domain-jén, valamint a MÖTT készülő domain-jén.
Ezenkívül a Magyar Elektronikus Könyvtár is nyilvántartásba veszi és elérhetővé teheti,
emellett a nagy könyvtáraknak köteles példányok nyomtatására is sor kerülhet majd.
Felvetette a KÉKI domain-jén való elhelyezés lehetőségét is, mely Székács András főigazgató
véleménye szerint elég nagy erre a célra. Kiss Gábor javasolta, hogy minél több ember
elérhetőségére jó fórumok a Facebook, valamint különböző blog oldalak, melyek szabad
tárhellyel rendelkeznek. A hozzászólások megvitatása után az Egyesület egyhangúan
elfogadta és megszavazta a BIOKONTROLL HUNGÁRIA KFT. felajánlását, mely 1 millió Ft
célzott támogatás kizárólag a Biokontroll folyóiratnak. A támogatás külön erre a célra
létrehozott folyószámlára kerül és 3 éves periódusra szól, évi legalább 3 szám megjelenésével.
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Az Egyesület 2012. évi közhasznúsági és pénzügyi jelentését Darvas Béla és Simon
Gergely írták meg, Horváth Zsolt írta át az új PK142-es formanyomtatványnak megfelelően.
Az első napirendi pont keretében Darvas Béla ismertette a 2012. évi közhasznúsági jelentést.
A tavalyi év első közgyűlésén (2012. május 25.) megbeszélésre került a november 23-án
megtartott konferencia részletei, 2 új tagot (Halmy Eszter és Takács Eszter) vett fel az
Egyesület, a Biokontroll folyóirattal működésével kapcsolatos problémák felvetődtek,
valamint az egyéb éves teendők megvitatásra kerültek. A 2012. november 23-án lezajlott a
MÖTT nagyrendezvénye, a II. Ökotoxikológiai Konferencia két szimpóziummal (V.
Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi szimpózium; II. Környezetanalitikai és
ökotoxikológiai szimpózium). A konferencia előadás és poszter kötete megjelent. A MÖTT
2013. évi tervei között szerepel a más szervezetek munkájában való részvétel. A GMO
Kerekasztal elnöke Darvas Béla, a MÖTT-öt Simon Gergely képviseli az üléseken. További
tervek az Egyesület honlapjának elkészítése, melyen Darvas Béla és Varga L. György
dolgoznak. Október-novemberben megrendezésre kerül a III. Ökotoxikológiai Konferencia
két szimpóziummal (VI. Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi szimpózium; III.
Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpózium), melynek végén lesz a MÖTT VII.
Közgyűlése. Az idei konferencián géntechnológia és növényvédő szeres téma keretében
Fekete Gábor eddig 7 előadót írt össze, Darvas Béla kérte a tagokat előadások tartására.
Székács András felvetette, hogy nem lehet-e a konferenciát a Tudomány Napja
rendezvénysorozatba bejelenteni. Major Jenő, a Kémiai Biztonság Tárcaközi Tanácsának
titkára felvetette a MÖTT képviseletének lehetőségét a Tanácsban. Röviden ismertette a
Tanács feladatát és felépítését. Tagjai a minisztériumok delegáltjai, vezetője az egészségügyi
miniszter. Tagjai lehetnek szakmai vagy tudományos szervezetek, az ipar képviselői. A
MÖTT képviseletével a környezettudomány is megjelenne, mint tudományterület. A
képviselethez kell az Egyesület döntése, illetve egy, a miniszternek címzett levél, melyben a
MÖTT kéri, hogy tag lehessen. A levél megírását a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. Darvas
Béla felkérte Simon Gergelyt, hogy készítse elő a levelet, illetve várja azok jelentkezését, akik
képviselnék a MÖTT-öt. Móra Veronika hozzászólásában rákérdezett, hogy éves szinten ez
mennyi elfoglaltságot jelent. Negyedévenként egy 3-4 órás ülés, valamint éves vagy féléves
munkaterv javaslat írása a MÖTT képviselőjének feladata.
Simon Gergely ismertette a 2012. év pénzügyi jelentését, az Egyesület éves bevételét
(111 ezer Ft) és kiadását (7 ezer Ft bankköltség, 76 ezer Ft ügyvédi költség). Az év végi
egyenleg 241.308 Ft volt. A közhasznúság feltételeinek megfelelt a MÖTT, nem vonják meg a
közhasznúsági besorolást. A PK142-es formanyomtatványban közhasznúsági feladatként a
2012-es nagy rendezvény szerepelt. Móra Veronika kifogásolta ezt hozzászólásában, a
formanyomtatvány erre vonatkozó soraiban ki nem fizetett összeg szerepel így, valamint a
MÖTT-nek nincs önkéntese a nyomtatvány szerint, mégis elszámol önkéntes munkát. Horváth
Zsolt kihangosított telefonon való bejelentkezésében azzal magyarázta, hogy pénzbeli és nem
pénzbeli forrásokat is lehet írni, de a közhasznúság szempontjából nem fontos, így ha úgy
dönt a Közgyűlés ki is lehet húzni. Székács András javasolta, hogy a jelentés ezen sorait
hagyjuk üresen, Darvas Béla jelezte, hogy a korábbi jelentés ezen részében ingyenes
konferencia címmel 80 ezer Ft szerepelt, a mostani 460 ezer Ft feltűnően sok a korábbihoz
képest. Murányi Attila szerint legyen úgy megfogalmazva, hogy a konferencia legyen
megfogható, például ingyenes terembérlés vagy ingyenes társadalmi munkaként kerüljön bele
meghatározott óraszámmal. Simon Gergely javasolta, hogy a korábban beírt 460 ezer Ft
összeget töröljék a táblázatból és a szöveges részben kerüljön említésre. Darvas Béla elnök
módosításként javasolta, hogy a tavalyi jelentés alapján szerepeljen a táblázatban 80 ezer Ft és
a szöveges részbe kerüljön bele, hogy a terem bérleti díját nem kellett kifizetni és kerüljön
részletezésre és indoklásra a táblázatban szereplő összeg. Darvas Béla javaslatát a Közgyűlés
egyhangúan elfogadta.
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Murányi Attila a Felügyelő Bizottság (FB) elnökeként tájékoztatta a Bizottság
jelentését. A MÖTT szakmai feladatait teljesítette, a Társaság pénzügyi mérlege azonos a
tavalyival. A FB a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.
A harmadik napirendi pont keretében a Társaság honlapjának kérdésköre került
megbeszélésre. Varga L. György foglalta össze a honlappal kapcsolatos elvárásokat és
kéréseket. A honlap célcsoportját egyetemi és PhD hallgatók, kutatók és hatóságok teszik ki.
A megjelenésben alapkövetelmény a magyar és angol felület, a jó olvashatóság, valamint a
honlapra szöveges html anyagok és pdf dokumentumok kerülnek majd fel. Javasolta, hogy
legyen kereső funkció a dokumentumok könnyebb elérhetősége céljából. A honlap nem lesz
mobil telefonokra kifejlesztett oldal, mert ez nem cél, word formátumú dokumentumok sem
kerülnek fel, illetve teljes szókeresés sem lesz. A MÖTT tagjainak segítségét kérte jogtiszta
képek beszerzésére, melyek jpeg vagy tif típusúak legyenek. Fontosnak tartja az indexelés és
keresőszavak kérdését, ehhez is a jelen lévők javaslatait kérte. Az új tartalom jelenleg az
www.ecotox.hu/ecotox oldalon található. Végül kérte a tagokat az irodalomfigyelés
megszervezésére, melyet havi rendszerességgel gondol frissíteni. Darvas Béla
hozzászólásában jelezte, hogy az internetes formában megjelenő Biokontroll folyóirat a
MÖTT honlapjára is felkerül majd, ami önmagában egy része az irodalomfigyelésnek. Az
irodalomfigyelés egy magyarországi lista lesz linkekkel, nemzetközi irodalom figyelését nem
javasolta. Ezen kívül Darvas Béla vállalta a GMO irodalom figyelését. Székács András
megkérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy ki vállalna ebben editorságot, mert ha nincs aktivitás a
tagok részéről torzult lesz a szakterületek képviselete. Darvas Béla szerint érdemes elkezdeni
az irodalmak összegyűjtését, amíg valamelyik szakterületet nem vállalja el senki, addig az a
honlapon „feltöltése folyamatban” státusz alatt lesz. Bakonyi Gábor javasolt egy rovatot
(melynek működtetését is vállalta) az ökotoxikológus képzésről, mely általános
információáramlásra lenne alkalmas. Felkerülnének elkészült diplomamunkák anyagai,
valamint a már végzett hallgatók nyomon követése is (ki hol dolgozik, és mivel foglalkozik).
Varga György a napirendi pont végén jelezte, hogy amint a jelenleg fennálló
karakterprobléma megoldódik a honlap már olvasható lesz.
A negyedik napirendi pont során a MÖTT 2013-as nagy rendezvénye, a III.
Ökotoxikológiai Konferencia került megbeszélésre. Az eredetileg kitűzött november 22-i
időpontot felül kell vizsgálni a Tudomány Napja rendezvénysorozat miatt. Hivatalos
rendezvénye legyen-e, vagy korábbi esetleg későbbi időpont lenne-e alkalmasabb. Székács
András a korábbi időpontválasztást javasolta, mert a Tudomány Napja rendezvénysorozat
programjai annak vége felé sűrűsödnek. Októberi időpontot vetett fel. Murányi Attila jelezte,
hogy az ATK a rendezvényét november 8-án tartja meg. Darvas Béla felvetette a kérdést,
hogyan lehet kapcsolódni az MTA és hivatalos rendezvényt megszervezni, illetve, hogy a
konferencia helyszínéül szolgáló terem üres lesz e más időpontokban is, mint az eredetileg
kitűzött. Major Jenő felajánlotta, hogy ha a MÖTT javasol lehetséges időpontokat, akkor ő
azokra a napokra lefoglalja a termet, és ha meg van a végleges időpont a többi nap foglalását
lemondja. A Közgyűlés a napirendi pont végén megszavazta egyhangúan, hogy a 2013-as
nagy rendezvény meg lesz rendezve, 2 szimpóziummal, melyek megegyeznek a 2012-es
konferencia területeivel (Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi szinpózium;
Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szinpózium).
Az ötödik napirendi pontban Darvas Béla tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy egy
tagfelvételi kérelem érkezett a MÖTT-höz, mely kérelmet az új ügyrend szerint az elnökség
elfogadta és javasolja az új tag felvételét. Felkérte Fejes Ágnest, hogy 10-15 mondatban
mutassa be magát a Közgyűlés tagjai előtt. A tagjelölt bemutatkozása után Fekete Gábor és
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Székács András, a két ajánló tag röviden ismertette miért ajánlják Fejes Ágnest MÖTT tagnak.
A Közgyűlésnek nem volt kérdése a tagjelölthöz és hozzászólás sem hangzott el. A
Közgyűlésben egy tag sem jelezte, hogy titkos szavazást akar, egyhangúan elfogadták a
nyilvános szavazást az új tag felvételével kapcsolatban. A Közgyűlés tagjai kézfeltartással
egyhangúan támogatták Fejes Ágnes felvételét a Társaságba. Darvas Béla átadta Ágnesnek a
35-ös sorszámú tagsági kártyát és gratulált neki.
A hatodik napirendi pont során Darvas Béla összefoglalta a MÖTT 2012-es
legfontosabb eseményeit, az alapszabály módosítás megtörtént, új székhely a KÉKI
(Budapest, 1022 Herman Ottó út 15.), a hivatalos név Magyar Ökotoxikológiai Társaság
Egyesület. Bíró Borbála tájékoztatta a tagokat, hogy június 1-től új munkahelye a Corvinus
Egyetem, ahol a Biofactor Project vezetése lesz egyik fő feladata. E-mail címe változásáról
majd értesíti a tagokat. Varga L. György feltette a kérdést, hogy a MÖTT honlapján
szerepeljenek-e az e-mail címek. A Közgyűlés egyik tagja sem jelezte, hogy nem járul hozzá.
Székács András azt kérte, hogy ne konkrét e-mail cím formátumban kerüljenek fel a címek a
honlapra, vagyis kereső robotok automatikusan ne használhassák. Ezt követően a Társaság
elnöke lezárta az ülést.
Budapest, 2012. november 23.

Takács Eszter
jegyzőkönyvvezető

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________
Dr. Fekete Gábor

_________________
Prof. Székács András

