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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság VII. Közgyűlésének jegyzőkönyve 
 
 
Az esemény megnevezése 
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület VII. Közgyűlése 
 
Az esemény időpontja: 
2013. november 22. (péntek) 16:45-17:45 
 
Az esemény helyszíne: 
Országos Kémiai Biztonsági Intézet Fodor terme, Budapest, Nagyvárad tér 2. 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Takács Eszter 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
Kukolya József és Szoboszlay Sándor 
 
Jelenlévők: 
25 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság harmadik éve és tervei (tervezett levél a hazai 
tudománypolitika és pályázati rendszerek irányítóihoz) 
 
 - előterjesztő: Darvas Béla (a MÖTT elnöke), Major Jenő (a MÖTT alelnöke) és 
Simon Gergely (a MÖTT ügyvezető alelnöke) 
 - véleményező: Közgyűlés 
 
2./ A MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója 
 
 - előterjesztő: Murányi Attila (a Felügyelő Bizottság elnöke), Szoboszlay Sándor és 
Székács András 
 - véleményező: Közgyűlés 
 
3./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság társkiadóként való megjelenése a Biokontroll nevű 
elektronikus, tudományos lapban 
 
 - előterjesztő: Székács András (a Biokontroll főszerkesztője), Roszík Péter és Darvas 
Béla 
 - véleményező: Közgyűlés 
 
4./ Fórum (kérdések és hozzászólások) 
 



 2 

Az VII. 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 (35 tagból 25 tag), így a 
Közgyűlés határozatképes. 
 

Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Takács Esztert, 
hitelesítőknek Kukolya Józsefet és Szoboszlay Sándort választotta meg. 
 
 Az első napirendi pont ismertetését Darvas Béla a MÖTT honlapjával kapcsolatos 
teendőkkel kezdte. A domént jelenleg ő fizeti és a honlap az ő által bérelt site-ján helyezkedik 
el. Ezen 2014-ben változtatni kell. Jelezte a tagoknak, hogy a honlap fenntartásához és 
aktualizálásához további emberekre lenne szükség, majd felkérte Takács Esztert a honlap 
tartalmi nyomon követésére. További segítőként Fejes Ágnest vetette fel. Takács Eszter 
vállalta a honlap tartalmi nyomon követését, valamint az esetleges hibák kiszűrését. Simon 
Gergely kérdésével és Móra Veronika válaszával tisztázódott, hogy a MÖTT-nek kötelezően 
az éves jelentést kell közzé tennie a honlapon. Varga L. György, a honlap programozója 
jelezte, hogy minden kritikát örömmel vesz a honlappal kapcsolatban, valamint beszámolt, 
hogy jelenleg a hiányzó dokumentumok száma kettő, melyek hamarosan felkerülnek a 
honlapra. Felvetette továbbá az angol nyelvű felület kérdését, mely jelenleg üres. Kérte a 
tagok segítségét, illetve elképzelését a tartalmi feltöltéshez. A magyar felület keresési 
funkciójának létrehozásához is kérte a tagok segítségét a kulcsszavak összeírásához. Darvas 
Béla jelezte, hogy van, amihez neki már vannak kulcsszavai, például a Közgyűlés napján 
tartott, a MÖTT éves nagyrendezvényéhez, a III. Ökotoxikológiai Konferenciához. Felvetette 
továbbá a kérdést, hogy a honlap angol felületének van-e praktikus értéke, mit akar a MÖTT 
azon keresztül kommunikálni, szerinte a magyar dokumentumok fordítása felesleges, 
nemzetközi konferenciát meg egyelőre nem szervez a Társaság. 
 Darva Béla az éves összefoglaló beszámolóját a MÖTT részére felajánlott személyi 
jövedelemadó 1%-ával folytatta és megköszönte Horváth Zsolt segítségét ennek intézésében. 
Székács András nyugtázta, hogy a befolyt összeg körülbelül 10-12 felajánlásából származik, 
ami nem sok. 
 Következő pontként Darvas Béla tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a MÖTT 
székhelyének megváltozása (új székhely: Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet, 1022 Budapest Herman Ottó út 15.) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál be lett 
jelentve. A CIB banknál a számlán lévő pénzösszeg egy része le lett kötve, hogy a 
számlavezetési díj ne csökkentse folyamatosan a törzstőkét. A tagdíj befizetéssel elmaradókat 
e-mailben értesítette a MÖTT. 
 2013-ban a Biokontroll folyóirat társkiadója a MÖTT lett. A folyóirat működtetésére a 
Biokontroll Hungária Kft. 1 millió Ft-ot ajánlott fel, melyet az újság fenntartására lehet 
használni, ezért külön alszámlára került. A folyóirat a kötelező nyomtatott példányokon kívül 
elektronikus formában lesz elérhető a Biokontroll Hungária Kft., a MÖTT és a KÉKI 
honlapján. Az újság főszerkesztője továbbra is Székács András marad, a szerkesztő bizottság 
kis mértékben változik. Darvas Béla beszámolójában felvetette továbbá, hogy a MÖTT éves 
konferenciáján elhangzott előadások vagy poszterek szerzőit fel lehetne kérni, hogy a 
konferencián ismertetett eredményeikből egy magyar nyelvű publikációt írjanak, mely a 
Biokontroll folyóiratban jelenne meg. 
 Végezetül az elnök a 2013. november 22-én megrendezésre kerülő konferenciával 
kapcsolatban fontosnak találta, hogy a társintézmények aktív bevonására került sor. A MÖTT 
társintézmények jövőbeni feladatának jelölte egy levél megírását a hazai tudománypolitika és 
pályázati rendszerek irányítóihoz (Lázár János – NFÜ, Pálinkás József – MTA, Fazekas 
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Sándor – VM, Kollár László Péter – OTKA). Darvas Béla tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 
szét fog küldeni 4 levelet, melynek szövegezésében meg kell egyezni, majd elküldi a 
társintézményeknek, hogy a tudományterületi képviseleten javítsanak. Legvégül az elnök 
felvetette, hogy a további konferenciák szervezésekor részvételi díjat lehetne szedni, melynek 
összege minimális lenne és az első szerzők mentesülhetnének ennek befizetésétől. 
 Darvas Béla beszámolója után Major Jenő szólalt fel. Örömét fejezte ki, hogy ott 
lehetett a konferencián, majd elnézést kért a felmerülő technikai (színhibás vetítés) problémák 
miatt. Jelezni fogja ezeket az illetékes személyeknek. Értesítette a Közgyűlést, hogy a Kémiai 
Biztonságot Koordináló Tanács megalakult, ahol a MÖTT tagságot szerezhet, Székács 
Andrásnak küldi majd el az ezzel kapcsolatos információkat. 
 
 A második napirendi pont a MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója volt, 
melynek keretében Murányi Attila tájékoztatta a tagokat, hogy a bankszámlán jelenleg 
1257000 Ft van, a MÖTT összes költsége a számlavezetési díj. A Társaságnak jelenleg 33 
rendes tagja van, a működése költséghatékony, az anyagi lehetőségekhez képest magasan 
túlteljesít. 
 
 A harmadik napirendi pont keretében Székács András, a Biokontroll folyóirat 
főszerkesztőjének beszámolója következett. A korábbi Közgyűlés alkalmával született egy 
elvi döntés a folyóirat sorsával kapcsolatban, mely most megvalósulni látszik. Az anyagi 
fedezet rendelkezésre áll, a folyóirat tördelési feladatait ellátó személy továbbra is vállalja a 
feladatot. Az Országos Széchenyi Könyvtár számára köteles példányokon kívül néhány plusz 
példány nyomtatására is lehetőség van. Első feladat az elmúlt 2 év elmaradásának behozása, 
melyhez az anyagok megvannak, visszamenőleg a 2012-es és 2013-as évre 2-2 szám fog 
megjelenni, 2014-től visszaáll az évi 4 szám megjelenése. Változás lesz a formátumban, a 
korábbi méret helyett A4 vagy A5 oldalméretezés lesz. Változni fog a szerkesztőbizottság 
összetétele is, több új szakember lesz bevonva, minden szakterületnek külön rovata és 
rovatvezetője lesz. Az újság eredeti profilja és megjelenése marad. Székács András kérte a 
Közgyűlést, hogy írjanak a folyóiratba és bátorítsanak másokat is színvonalas magyar 
publikációk benyújtására. Minden cikknek van angol nyelvű összefoglalója, az is lehetőség, 
hogy angol cikk jelenik meg magyar nyelvű összefoglalóval. 
 Darvas Béla beszámolt, hogy a Társaságot bejegyezték elektronikus kiadóként, van 
joga a MÖTT-nek kiadni folyóiratot, de nem tudja mi a helyzet olyan elektronikus kiadásnál, 
ahol két kiadó is van. A beszámoló után Varga L. György tette fel a kérdést, hogy a 
Biokontroll Hungária Kft. által felajánlott 1 millió Ft csak bizonyos ideig elég, mi lesz a 
folyóirattal utána. Darvas Béla felvetette a kiadói pályázás lehetőségét, amivel további pénzt 
szerezhetne a MÖTT a folyóirat működtetésére. Székács András szerint kiadásra pénzt 
szerezni reménytelen, de a most rendelkezésre álló 1 millió Ft egy ilyen kis költségvetésű 
folyóiratnak sok időre elég. Darvas Béla szerint a folyóirat igényessége miatt, ami évek óta 
Székács András főszerkesztői munkájának köszönhető, érdemes lehet a későbbiekben 
támogatásra. 
 
 A negyedik napirendi pont keretében a hozzászólások kerültek sorra. Ács Éva 
gratulált a MÖTT-nek a konferenciához, jelezte, hogy sok kutatási nehézség és sok 
megdöbbentő eredménynek lehetett szemtanúja. Tanácsolta a MÖTT kilépését a nyilvánosság 
elé, ahol a fontos kérdésekre és problémákra hívhatná fel a figyelmet. Darvas Béla szerint a 
társintézmények, mint társszervezők bevonása volt ennek a folyamatnak az első lépése, ezt 
követi majd az első pontban leírt levél megfogalmazása, mellyel a jelenlegi döntéshozók 
megszólítása a cél. Kiss Gábor is gratulált a konferenciához, javasolta, hogy a poszter 
szekciónál is legyen biztosítva körülbelül 3 perc, ami alatt a kiállítók bemutathatják a  




