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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság 2011. évi beszámolója
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) alakuló Közgyűlésére 2011. március
11-én az Ökotárs Alapítvány tárgyalójában került sor. A huszonkét alapító tag megvitatta,
majd elfogadta az Alapszabályt, majd a szükséges dokumentumokkal együtt a Fővárosi
Bíróságnak (FB) benyújtotta. Az FB néhány kiegészítést kért, ezért a második Közgyűlésen
(május 20-án) az alapító tagok elkészítették az Alapszabályt (lásd
http://bdarvas.hu/download/pdf/MOTTFin.pdf)

A Fővárosi Bíróság 2011. június 17-én 14452 sorszámmal bejegyezte a Magyar
Ökotoxikológiai Társaságot és egyben közhasznú szervezetté minősítette. A Magyar
Ökotoxikológiai Társaság Egyesület 2011. augusztus 15-én kezdte meg tevékenységét
közhasznú jogállású szervezetként. Jogi formája: egyesület. (Bejegyzett székhelye: 1027
Budapest Margit krt. 1., Adószám: 18220069-1-41)
Internetes és sajtó megjelenések a megalakulásról lásd:
http://networkedblogs.com/k5k9x
http://greenr.blog.hu/2011/07/07/megalakult_a_magyar_okotoxikologiai_tarsasag
http://www.levego.hu/kapcsolodo_anyagok/megalakult_a_magyar_okotoxikologiai_tarsasag
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=977%3Aoeroemeinkrl&catid
=340%3Abevezet&Itemid=133&lang=hu

A megalakulást követően hamarosan elkészült a MÖTT ideiglenes honlapja
(http://www.bdarvas.hu/main.php?id=6023), melyen elérhetőek a Társaság alap
dokumentumai, valamint a társaság rendezvényei.
A Biokontroll tudományos folyóirat ökotoxikológia rovata a MÖTT szakmai fóruma.
A folyóirat több cikkben is beszámolt a MÖTT tevékenységéről.
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság megalakulásáról tájékoztattuk a GMO
Kerekasztal 23. ülését, 2011. augusztus 24-én (http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6030).

A MÖTT III. Közgyűlésén, 2011. november 18-i tagjainak száma 28-ra emelkedett.
Ugyanezen a napon az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben a MÖTT egész napos szakmai
konferenciát szervezett. A környezetvédelmi, tudományos rendezvényen bárki díjmentesen
részt vehetett. A megjelent több mint száz résztvevő lefedte a szakma szinte teljes veritkumát,
részt vettek a legjelentősebb hazai kutatóintézetek, továbbá a legnagyobb fajtatulajdonos
cégek (GM-növények), valamint a civilszervezetek munkatársai. A konferencián a MÖTT-
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ben résztvevő kutatókon túl a terület legnevesebb szakemberei tartottak előadásokat, illetve
mutatták be poszteren kutatási eredményeiket.

A rendezvények neve:
- IV. Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi
szimpózium;
- I. Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpózium;
A rendezvényhez kapcsolódóan megjelent az I. Ökotoxikológiai Konferencia előadás
és poszter kötete: http://bdarvas.hu/download/pdf/AbsMOT4.pdf
Konferenciáról megjelent cikk a Növényvédelem című szaklapban.
A MÖTT által szervezett tudományos konferenciáról a média és több internetes oldal
is beszámolt, hírt adott:
http://www.greenfo.hu/programok/2011/11/18/magyar-okotoxikologiai-tarsasag-2011-es-konferenciaja
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=125&Itemid=128
&lang=hu
http://faunaalapitvany.hu/gentechnologia-noveny-es-kornyezetvedelmi-szimpozium/
http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1135%3Aoekotoxikologiaes-oekologiai-gazdalkodas&catid=340%3Abevezet&Itemid=133&lang=hu
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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság 2012. évi munkaterve
A MÖTT 2012-ben szeretné tevékenységét kiterjeszteni, a tudományos szakmai
tudatformálás területén is, amit szakmai programokban és pályázatok során kíván
végrehajtani.

Létre kívánjuk hozni a MÖTT informatív honlapján, ahol a MÖTT hírein kívül,
releváns szakmai információkat is el kívánunk helyezni. A honlapon hírt adnánk szakmai
rendezvényekről és eseményekről is.

A MÖTT 2012. novemberében meg kívánja szervezni a II. Ökotoxikológiai
Konferenciát (V. Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi, illetve II.
Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpóziumok).

Budapest, 2012. május 17.
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