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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségi ülésének és XIX. Közgyűlésének 

jegyzőkönyve 

 

A Közgyűlés előtt nyilvános kibővített vezetőségi ülést tartottunk, amelyen minden 

vezetőségi tag, illetve 10 MÖTT-tag is részt vett. A vezetőségi ülésen átvettük, illetve 

ellenőriztük a Közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat, továbbá szó esett a 

tagrevízió és a tagság Közgyűléseken történő részvételének alternatív lehetőségeiről, amely 

során kitértünk a tagok személyes meg nem jelenésének esetén megbízott résztvevők 

Közgyűlésen történő jogaira, a jelenléti íven történő feltüntetés mellett, illetve a több éven 

keresztül tapasztalt passzív magatartást követő kizárás lehetőségeiről, továbbá felmerült a 

folyószámla-vezető bank lecserélésének lehetősége is. 

 

Az esemény megnevezése: 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XIX. Közgyűlése 

 

Az esemény időpontja: 

2019. május 31. (péntek) 11:00-13:00 

 

Az esemény helyszíne: 

Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) Tanácsterme, Budapest, 1022 Budapest, 

Herman Ottó u. 15. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

Takács Eszter és Székács András 

 

Jelenlévők: 

13 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint és egy tagsággal nem rendelkező vendég 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ A 2018-as közhasznúsági és pénzügyi jelentés 

- előterjesztő: Simon Gergely és Horváth Zsolt (pénzügyi), valamint Darvas Béla és Bakos 

Zsolt Imre (közhasznúsági) 

- ellenőrző: Murányi Attila, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

2./ A 2019-es költségvetési terv 

- előterjesztő: Simon Gergely és Horváth Zsolt 

- ellenőrző: Murányi Attila, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 

3./ Tagrevízió (befizetések, elmaradások), új tagfelvételi kérelmek 

- előterjesztő: Simon Gergely 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 

4./ A bioKontroll szaklap eseményei 

- előterjesztő: Darvas Béla 
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- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

5./ A MÖTT 2019-es nagyrendezvénye – IX. Ökotoxikológiai Konferencia 

- időpont: 2019. november 22-én (pénteken), 9:00-18:00 

- tervezet helyszín: az Országos Közegészségügyi Intézet, Fodor József előadóterme; 1097, 

Budapest, Nagyvárad tér 2. 

- előterjesztő: Darvas Béla, Pirger Zsolt (MTA ÖKK programházigazda) és Major Jenő (a 

helyszín biztosítója) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

6./ Egyebek 
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A XIX. Közgyűlés eseményei 
 

Darvas Béla elnök megnyitotta a Közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat. Az elnök úr 

megállapította, hogy a Közgyűlés kezdeti időpontjában a tagok kevesebb, mint fele volt jelen 

(13 tag), így a Közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek. A megismételt Közgyűlést fél 

órával később, 11:30-kor kezdtük. A jelenlévő tagok száma: 13 (lásd. jelenléti ív). 

Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Klátyik Szandrát, 

hitelesítőknek Takács Esztert és Székács Andrást választotta meg. Darvas Béla elnök jelezte, 

hogy az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében a jelenléti 

ívek aláírásokkal ellátott példányai nem kerülnek fel a Társaság honlapjára, így csak az 

eredeti, aláírásokkal hitelesített jegyzőkönyvekhez lesznek csatolva, továbbá a 6. napirendi 

pont keretein belül elnök úr szeretne kitérni a 2018-ban lezárult NEA-pályázathoz kapcsolódó 

jelentés elkészítésére. További felszólalás, illetve javaslatok hiányában az előre kihirdetett 

napirendi pontok sorrendje változatlan maradt, illetve további új napirendi pontok felvételére 

nem került sor. 

Az első napirendi pont keretein belül elsőként Darvas Béla elnök ismertette a 2018-

as közhasznúsági jelentést, amely során beszámolt többek között arról, hogy az Elnökség 

2018 során is két Közgyűlést hívott össze 2018. májusában, majd novemberében az éves 

nagyrendezvény (VIII. Ökotoxikológiai Konferencia) lebonyolítását követően. A konferencia 

szervezésében, illetve a program összeállításában programházigazdaként a Debreceni 

Egyetem munkatársai, illetve Simon Edina vállalt jelentős szerepet, aki korábban már jelezte 

tagfelvételi kérelmét a Társaság felé, de eddig nem sikerült megoldani a Közgyűléseken való 

személyes részvételét. A Debreceni Egyetem részéről számos és igen magas színvonalú 

munka került bemutatásra előadás vagy poszter formájában egyaránt, továbbá dicséretes a 

vidéki egyetem magas részvételi aránya is. A konferencián kb. 150 fő vett részt, azonban a 

közönség jelentős mértékű cserélődése volt megfigyelhető a délelőtti és délutáni szekcióknak 

megfelelően. A szakmai konferencia végső programjába 15 előadás és 15 poszter került be, 

azonban az idő és a férőhelyek korlátozottsága miatt elutasított jelentkezők számára a 

konferencia szerkesztő bizottsága további lehetőséget kínált tudományos eredményeik 

bemutatására elektronikus poszter formájában, így az elkészített poszteranyagok a 

konferencián bemutatott anyagokkal együtt elhelyezésre kerültek az Egyesület honlapján, 

továbbá ugyanúgy részét képezték a konferencia összefoglaló-kötetének. Az elektronikus 

poszterre való jelentkezés szintén remek lehetőség azok számára, akik előreláthatóan nem 

tudnak személyesen megjelenni a konferencián, így a kismamák, nyugdíjasok és a tartósan 

külföldön tartózkodók számára. 

A bioKontroll folyóirat lapszámai a 2014-es évig bezárólag elkészültek, illetve a 2015-

2017-es lapszámokban megjelenő kéziratok előkészítése is folyamatosan zajlik, azonban a 

lemaradás továbbra is jelentős elsősorban az idő, a szerkesztők egyéb elfoglaltságai, illetve a 

folyóirat szerkesztését megkönnyítő professzionális szerkesztő program hiánya miatt. A 

folyóiratban megjelenő kéziratok esetében, mindig feltüntetésre kerül a kézirat beküldésének 

dátuma, továbbá a beküldött cikkeket a szerkesztőség nem juttatja vissza a szerzőkhöz a 

formai, súlyos nyelvtani, illetve az érthetőséget rontó hibák javítását követően. A VIII. 

Ökotoxikológiai Konferencia során Darvas Béla elnök több előadót felkért a bemutatott 

anyagaik cikk formában történő közlésére a bioKontroll folyóiratban. 

Az elnök a közhasznúsági jelentés ismertetése során hozzászólásában kitért a 2019. évi 

tervekre egyaránt, miszerint az idei évben is két vezetőségi- és közgyűlésre kerül sor. 2019. 

novemberében ismételten megrendezésre kerül a MÖTT éves nagyrendezvénye, a IX. 

Ökotoxikológiai Konferencia, amely jövőre is a Magyar Tudomány Ünnepének 

rendezvényeként kerül megszervezésre, habár az MTA adminisztrációja nem vesz aktívan 

részt a szervezésben, tiltakozást sem fejt ki az embléma használatával kapcsolatban. Az ITM 
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és az MTA közötti tárgyalások folyamatosan zajlanak, így a várható átszervezések során 

2019-ben változhat az akadémiai hozzáállás. A 2019-es IX. Ökotoxikológiai Konferencia 

program-házigazdájának szerepére Darvas Béla elnök az MTA Ökológiai Kutatóközpontját 

(ÖK) kérte fel, mivel az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének (BLI) kutatói már hosszú 

ideje aktív résztvevői az Ökotoxikológiai Konferenciának, illetve többen tagjai a MÖTT 

Egyesületnek is. A konferencia megszervezésének koordinálására a házigazda részéről Pirger 

Zsolt lett felkérve, aki a megkeresést követően egyeztetett az MTA ÖK intézeteivel. Pirger 

Zsolt hozzászólásában először is megköszönte a felkérést, majd tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy az MTA ÖK-ban jelentős szerkezeti átalakulások mentek végbe, amely valamennyi 

vezetőségi tag lecserélődését eredményezte. A jövőben az MTA DKI (Duna-kutató Intézet) és 

BLI intézetei egy, a két intézeten átnyúló, közös, egységesebb ökotoxikológiai 

munkacsoportot alkotnak, amelynek külső tanácsadóként Záray Gyula lett a szakmai vezetője. 

Pirger Zsolt hozzászólásában kitért a konferencia szervezésével kapcsolatos tudnivalókra és 

fejleményekre egyaránt, amely során tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Záray Gyulával 

történő egyeztetést követően a konferenciaprogramban tervezett 15 előadás és 15 poszter 

bemutatásából a programházigazda szerepében az MTA ÖK kb. 6-7 poszter és 4-5 előadás 

bemutatását biztosan tudja vállalni. A BLI a jövőben szívesen befogadja a rendezvényt, 

amennyiben szükségessé válik, ugyanis a tihanyi intézet rendelkezik egy technikailag jól 

felszerelt, kb. 100 fő befogadására alkalmas előadóteremmel, azonban a vidéki helyszínre 

való lejutás nehézségeket okozhat. Darvas Béla elnök kérdésére Pirger Zsolt és Bakonyi 

Gábor tájékoztatta a jelenlévőket a tihanyi helyszín tömegközlekedéssel, illetve autóval 

történő megközelítésének időtartamáról. Pirger Zsolt felvetette egy kilenc személyes 

kisbusszal megoldható transzfer lehetőségét Balatonfüred és a tihanyi intézet között a 

konferencián résztvevők számára, illetve a BLI vendégházában szálláshely is biztosítható 

lehet. Székács András kérdésére, miszerint a DKI Karolina úti telephelyén lenne-e a 

konferencia befogadására alkalmas helység, Pirger Zsolt negatív választ adott, mivel az 

egyetlen szóba jöhető helységben, a könyvtárban nem biztosítható a szükséges mennyiségű 

férőhely. Darvas Béla elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei konferencián még 

elérhető a szokásos budapesti helyszín, továbbá az első körlevelek szétküldésére júniusban 

kerül sor, amelynek terjesztésében elnök úr idén is a MÖTT tagjainak aktív részvételét kéri. 

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

Gergely ismertette, amely során felhívta a Társaság figyelmét, hogy a banki adatszolgáltatás 

késedelme miatt a 2018-as pénzügyi mérleget a Felügyelő Bizottság még nem kapta meg, így 

csak a banki kivonatok alapján tudtak dolgozni, amelyek alapján a jelenlegi egyenleg 

1.449.003 Ft, amelyből 1 millió Ft továbbra is lekötve áll. Darvas Béla elnök felszólalásában 

jelezte, hogy a lekötött összeg már csak 800.000 Ft értékre tehető a folyóirat folyamatos 

szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos kifizetések miatt, azonban a lekötés a kamatok 

miatt nem lett felbontva, s ez így marad, amíg szükséges, mert a banki szolgáltatás költségét 

részben ez fedezi. A 2018. évi számlaforgalom áttekintése során tagdíjakból kb. 40.000 Ft 

került befizetésre, míg a kiadások oldalán a NEA pályázattal kapcsolatos kifizetések, banki- 

illetve a honlappal kapcsolatos költségek figyelhetőek meg. Simon Gergely hozzászólásában 

jelezte, hogy a tagdíjbefizetéssel elmaradó tagok ismételten felszólításra kerülnek. 

A 2018-as pénzügyi jelentéssel kapcsolatban Szoboszlay Sándor érdeklődött, hogy a NEA 

pályázat keretein belül elnyert 800.000 Ft összegből történő kifizetések mellett, mekkora 

összeg került visszautalásra a pályázat zárását követően, mivel a Felügyelő Bizottság a banki 

kivonatok áttekintése során nem találtak erre vonatkozó információt, továbbá felhívta a 

figyelmet, hogy minden pályázati kifizetéshez kerüljenek csatolásra az aláírásokkal ellátott 

különböző megbízási szerződések és teljesítési igazolások. A Felügyelő Bizottság emellett 

felhívta a figyelmet az esetlegesen előírt kifizetésekhez kapcsolódó beszámolók és jelentések 

elkészítésére is, valamint a szükséges dokumentációk visszakereshetőségének biztosítására 
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egyaránt. Simon Gergely válaszában tájékoztatta a Felügyelő Bizottság és a Társaság 

jelenlévő tagjait, hogy a NEA-pályázat által biztosított összegből kb. 50.000 Ft került 

visszautalásra, illetve minden kifizetéshez rendelkezésre állnak a vonatkozó teljesítési 

igazolások. Jelezte továbbá, hogy a kifizetésekhez olyan tevékenységek (pl. könyvelési 

költségek) kapcsolódnak, amelyek nem igénylik külön jelentések vagy beszámolók 

elkészítését, illetve a megfelelő adminisztrációra a továbbiakban is nagy figyelmet fognak 

fektetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elkészülő mérleg nyilvános, így mindenki számára 

hozzáférhető, s azt kérés esetén bárkinek szívesen továbbítja. A Felügyelő Bizottság a 2018-

as évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolta, a Közgyűlés pedig 

egyhangúan elfogadta. 

A második napirendi pont során Simon Gergely ismertette a 2019-es költségvetési 

tervet, amelyben a bevételi oldalon a tagdíjbefizetések jelennek meg, míg kiadásként 

számolhatóak el a honlap-, illetve a banki és könyveléssel kapcsolatos költségek. A 

bioKontroll folyóirat működtetésére, illetve nyomdai költségeire szánt elkülönített pénzösszeg 

folyamatosan csökken. A 2019-es költségvetési tervet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

A harmadik napirendi pont a tagrevízió volt, amely magában foglalta az esetleges új 

tagfelvételi kérelmek elbírálását, illetve a tagdíjbefizetések és -elmaradások mértékének 

megtárgyalását. A Közgyűlést megelőzően senki nem jelezte felvételi szándékát a Társaság 

felé, így tagfelvételi kérelmek elbírálására nem került sor. A tagsági díjbefizetésekkel és 

elmaradásokkal kapcsolatban Simon Gergely tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a 

tagdíjbefizetéssel elmaradók célzottan fel lettek szólítva a tagdíjelmaradás rendezésére. Elnök 

úr felszólalásában kitért arra, hogy bizonyos személyek évek óta nem jelennek meg a 

Közgyűléseken, illetve a Társaság által szervezet konferenciákon sem, továbbá bizonyos 

esetekben a kapcsolatfelvétel is lehetetlen. Darvas Béla elnök jelezte, hogy a több éven 

keresztül passzív magatartást tanúsító tagok Egyesületből való kizárására sajnos a szabályzat 

értelmében nincs lehetőség, csak közös megegyezés alapján, de utána kell nézni a tagság 

megszüntetésével kapcsolatos jogi feltételeknek, mivel a Közgyűléseken való részvétel 

szavazati szempontból igen fontos lenne. Székács András és Simon Gergely egyetértésüket 

fejezték ki abban, hogy a tagság megszüntetésének pontos jogi feltételeit mindenképpen meg 

kell ismerni. Ha van rá lehetőség, szükség esetén saját szabályozásokat, szankciókat kell 

bevezetni, főleg abban az esetben, amikor a kapcsolatfelvétel is teljes mértékben, tartósan 

meghiúsul. Felmerült, hogy abban az esetben, ha egy tag nem tud személyesen részt venni a 

Közgyűlésen, egy előzetesen a Társaság számára eljutatott meghatalmazásban jelezhetné, 

hogy egy megbízott személy képviseli a szavazások során. 

A negyedik napirendi pont során a bioKontroll szaklap folyamatos megjelentetésével 

kapcsolatos események kerültek megtárgyalásra. Darvas Béla elnök tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a bioKontroll folyóirat lapszámainak megjelentetésére, illetve nyomdai 

költségeire szánt 1 millió Ft összegből már csak 800.000 Ft áll még rendelkezésre. A lekötés 

azonban nem lett még felbontva, ahogy az a pénzügyi jelentés ismertetése során is elhangzott. 

A folyóirat számára elkülönített összeg várhatóan 2020. első felében el fog fogyni, így a 

bioKontroll jövőbeli lapszámainak további akadálytalan megjelentetésére megoldást kell 

keresni. A 2018-ban benyújtott NEA-pályázat biztosította volna a bioKontroll folyóirat 

fenntartásához szükséges pénzügyi forrást a jövőben, azonban a beadott pályázati anyag nem 

került pozitív elbírálás alá, így a későbbiekben újra beadásra kerül. A folyóirat kiadásával 

kapcsolatban a Magyar Biokultúra Szövetség, mint laptulajdonos, illetve a Biokontroll 

Hungária Kft., mint társkiadó, továbbra sem nyilatkozott, azonban ha az említett szervezetek 

nem kívánják tovább támogatni a bioKontroll folyóirat megjelenését, úgy a kiadói struktúra 

átszervezésére, illetve tisztázására van szükség. Bakonyi Gábor, aki korábban az ökoxikológia 

témakörével kapcsolatos publikációk szervezésére lett felkérve, felszólalásában jelezte, hogy 

a szerzők számára tolmácsolható bizonytalan megjelenési határidők miatt a potenciális 
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szerzők, első sorban PhD-hallgatók folyamatosan visszalépnek, ezért nehézkes a publikációk 

beszervezése, így a továbbiakban az ökotoxikológiai szekció szervezését nem tudja vállalni, 

illetve biztosítani. Darvas Béla elnök hozzászólásában kitért arra, hogy reméli minél előbb 

pozitív változás következik be a kéziratok beérkezése és megjelentetési ideje között eltelt 

időtartam esetében. Sajnos több magyar nyelvű szaklap küzd hasonló problémákkal, 

elsősorban anyagi források (pl. pályázatok) hiányában, amely esetben csak a kézirat 

befogadását igazoló nyilatkozat biztosítható a szerzők számára, illetve a bioKontroll folyóirat 

tördelése is sok időt vesz igénybe a szerkesztőség részéről, főleg a megfelelő professzionális 

program hiányában. Bakonyi Gábor hozzászólásában javasolta, hogy a folyóirat tördelését, 

illetve szerkesztését hivatásos szakemberekre lehetne bízni, ezzel megkönnyítve a 

szerkesztőség munkáját. Erre azonban a társaságnak nincs pénze. 

Az ötödik napirendi pont a MÖTT 2019-es éves nagyrendezvénye volt. Darvas Béla 

elnök bejelentette, hogy a IX. Ökotoxikológiai Konferencia 2019. november 22-én kerül majd 

megrendezésre és a rendezvény házigazdája az MTA ÖK lesz, ahogy az első napirend 

tárgyalása során is elhangzott. A rendezvény helyszíne ezúttal is az Országos 

Közegészségügyi Intézet, Fodor József előadóterme, azonban a korábbi bejelentéssel 

szemben, csak 16:00-ig lesz biztosított a helyszín az Egyesület számára. 

A hatodik napirendi pont keretein belül a Társaságot érintő egyéb tudnivalók 

kerültek bejelentésre, amely során Darvas Béla elnök jelezte, hogy a NEA-pályázat zárását 

követően elkészített beszámoló leadásra került a támogató intézmény felé, továbbá a 

pályázathoz kapcsolódó rövid jelentést csatolták a pénzügyi jelentéshez is, illetve továbbra is 

számít a Tagság aktív részvételére a bioKontroll elektronikus folyóirat terjesztésében, majd 

további hozzászólás hiányában a Társaság elnöke lezárta az ülést. 
 

 Budapest, 2019. május 31. 
 

 

Klátyik Szandra 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom. 
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