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Jegyzőkönyv 
 
Az esemény megnevezése 
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság IV. közgyűlése 
 
Az esemény időpontja: 
2012. május 25. (péntek) 11:00-12:20 
 
Az esemény helyszíne: 
Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) Tanácsterme, Budapest, 1022 
Budapest, Herman Ottó u. 15. 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Fekete Gábor 
 
Jelenlévők: 
Társasági tagok illetve képviselőik a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Közhasznúsági és pénzügyi jelentés 
 - előterjesztő: Horváth Zsolt (pénzügyi), valamint Darvas Béla (közhasznúsági) 

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

 - véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 
2./ A MÖTT székhely- és alapszabály-módosítás 
 - előterjesztő: Darvas Béla 

 - véleményező: Roszík Péter (előző székhely biztosítója) és Székács András (az új 
székhely biztosítója 

 - szavazó: Közgyűlés 
 
3./ A MÖTT 2012-es nagyrendezvényei: V. Géntechnológia – növény- és környezetvédelmi 
szimpózium; II. Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpózium 
 - időpont: 2012. november 23-án (pénteken), 9:00-18:00 

- helyszín: az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József előadóterme; 1097, 
Budapest, Nagyvárad tér 2. (a helyszínt biztosítja: Major Jenő) 

 - előterjesztő: Darvas Béla 
 - véleményező: Közgyűlés 
 
4./ Új tagfelvételi kérelmek (előreláthatólag három jelölt) 
 - előterjesztő: Simon Gergely 
 - szavazó (titkos írásbeli): Közgyűlés 
 
 
Az esemény maga 
 

Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat. Az elnök 
megállapította, hogy a közgyűlésen a tagok több mint fele jelen volt, így a közgyűlés 
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határozatképes. A napirendi pontok ismertetésével folytatódott a közgyűlés, melyek 
kézfeltételes szavazással egyhangúan elfogadásra kerültek. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek a közgyűlés kézfeltételes szavazással egyhangúan Bíró 
Borbálát és Murányi Attilát jelölte ki. Szavazatszedő Bizottság tagjaiként elnöknek Simon 
Gergelyt, tagjainak Botyánszky Henriket és Varga Györgyöt jelölte meg a közgyűlés, amit 
egyhangúan el is fogadtak. 
 

Az első napirendi pont közhasznúsági jelentését a 2011-es évről Darvas Béla 
ismertette (vetített formában), kiemelte a Társaság honlapjának kérdését illetve a benyújtási 
kötelezettséget a Törvényszék felé. 
 

Következőkben előrehozva a 2. napirendi pont első része, a székhely módosítása 
került sorra, ahol Székács András kiemelte mennyire fontos, hogy az ökotoxikológiai 
kutatások teret kaptak a KÉKI-ben az újonnan létrejövő Agrárkörnyezet-biztonsági Főosztály 
megalakulásával. Emellett a KÉKI-t (1022, Budapest Herman Ottó út 15.) új székhelyként 
biztosította a MÖTT-nek. 

Darvas Béla ismertette Társaság 2012-es munkatervét, melyben újból kiemelte a saját 
honlap létrehozásának fontosságát, valamint megemlítette a 2012 novemberében 
megrendezésre kerülő konferenciát. 
 

Az első napirendi ponthoz visszatérve 2011-es év pénzügyi jelentését Horváth Zsolt 
ismertette, a mérlegbeszámolót a tagok számára nyomtatott formában megtekintésre 
bocsátotta. A pénzügyi jelentéssel kapcsolatban nem volt kérdése a résztvevőknek és mivel 
tájékoztató jellegű volt a napirendi pont ezen része, így ez szavazást nem igényelt. 

A Felügyelő Bizottság véleményét Murányi Attila ismertette. Kiemelte a jövőbeni 
pályázás fontosságát, valamint felvetette, kutatási ösztöndíjak esetleges megpályázását. A 
Bizottság kiemelkedőnek tartotta a tudományos ismeretterjesztő munkát és kívánatosnak tartja 
a 2011-es évben kialakított magas színvonal megtartását. A 2011 novemberében megtartott 
konferencia mindkét szimpóziuma sikeres volt, a Társaság működésével kapcsolatos 
ismeretterjesztés megtörtént. A MÖTT a 2011-es évben a kitűzött célokkal összhangban 
működött. A Felügyelő Bizottság véleményéhez hozzászólás, kritika nem volt. Az első 
napirendi pontot kézfelemeléssel a résztvevők egyhangúan elfogadták. 
 

A második napirendi pont folytatásaként Darva Béla összefoglalásként elmondta, 
hogy a Társaság korábbi székhelye (1027. Budapest, Margit krt. 1. III/16-17.) megszűnt, új 
székhelye: 1022, Budapest Herman Ottó út 15. Darvas Béla tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
a törvények illetve a székhely megváltozása miatt az alapszabály módosítása szükséges, amit 
jövő év végéig lehet megtenni. A résztvevők részéről kérdés és hozzászólás nem volt. Az 
alapszabály székhelyváltozás miatti módosítását a Közgyűlés kézfelemeléssel egyhangúan 
elfogadta. 
 

A harmadik napirendi ponthoz Major Jenő írásban szólt hozzá, amiben biztosította a 
2012. november 23-án megrendezésre kerülő V. Géntechnológia – növény- és 
környezetvédelmi szimpózium; II. Környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpózium számára 
a helyszínt, mely az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József előadóterme (1097, 
Budapest, Nagyvárad tér 2.). Darvas Béla ismertette a Társaság 2012-es évre vonatkozó 
eseményeit. Az alapszabály szerint 2 közgyűlést kell tartani. Az első 2012. május 25-én 
lezajlott a KÉKI Tanácstermében, a második, mely a nagygyűlés lesz szintén az Országos 
Kémiai Biztonsági Intézet kerül megtartásra. 
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Darvas Béla ezután a résztvevők számára felvetítette a 2012-es konferencia tervezett 
programját, valamint jelezte, hogy a végleges program kialakításáért egy szervezőbizottság 
lesz felelős, akik elfogadják vagy elutasítják a beérkező előadásokat vagy posztereket. 
Tájékoztatta továbbá a résztvevőket, hogy a 2011-es évhez hasonlóan egy ember egy 
elsőszerzős előadást vagy poszter nyújthat be, de társszerzőként akármennyi összefoglalóban 
szerepelhet. Major Jenő szintén előzetes írásbeli hozzászólásában értesítette a Közgyűlést, 
hogy a Környezet egészségügyi szekcióba további jelentkezőket várnak. A felvetített, az 
eddigi jelentkezők alapján kialakított programhoz két hozzászólás illetve kérdés vetődött fel. 
Felmerült, hogy egy napon lesz e megtartva a rendezvény. Darvas Béla válaszában közölte, 
hogy egy nap alatt fog a rendezvény lezajlani, ami maga után vonja az előadások számának 
korlátját. A konferenciával kapcsolatban további javaslat volt a tematikai felosztás 
újragondolása, valamint a szintén idén megrendezésre kerülő MKE konferencia tematikájával 
való összehangolása. Pethő Ágnes kérdése a poszter méretére és kirakásának helyére irányult. 
Darvas Béla közölte, hogy a konferencia technikai tudnivalóiról a tavalyi konferencián 
résztvevők személyesen kapnak majd tájékoztatást, de a honlapon is olvasható lesz. 

A 2012. november 23-ára tervezett konferencia dátumát Darvas Béla szavazásra 
bocsátotta, melyet a Közgyűlés kézfelemeléssel egyhangúan elfogadott. 
 

A negyedik napirendi pont az új tagfelvételi kérelmek elbírálása volt. A három 
jelöltből Halmy Eszter és Takács Eszter voltak jelen, Bohus Anita nem jelent meg. A 
Társaságba tagként az léphet be, aki Közgyűlést megelőzően benyújtja tagsági kérelmét 
írásban, mellékeli szakmai önéletrajzát, valamint két MÖTT tagsággal rendelkező személy 
ajánlását. Az eredeti dokumentumokat a Közgyűlésen Simon Gergely kézhez is kapta a két 
jelentkezőtől. A Társaság csak olyan jelentkezőt vesz fel, aki a Közgyűlésen személyesen is 
bemutatkozik, ezért Simon Gergely felkérte Halmy Esztert és Takács Esztert, hogy ezt tegyék 
meg illetve szóban a jelenlévők előtt kérjék tagfelvételüket. Miután mindkét jelentkező 
ismertette szakmai önéletrajzát, majd a Közgyűlés írásban szavazott a felvételükről. A 
Szavazatszedő Bizottság megszámolta a szavazatokat. A Döntést Simon Gergely ismertette. 
Mindkét jelentkező megkapta a szavazók 50% + 1 igen szavazatát, így Halmy Esztert és 
Takács Esztert a Táraság új tagként felvette. A tagsági kártyákat Darvas Béla adta át. Halmy 
Eszter a 31-es, Takács Eszter a 32-es sorszámmal lépett be a Társaságba. 
 

A Közgyűlés végén a leendő honlappal kapcsolatban érkezett több hozzászólás. 
Botyánszky Henrik ajánlotta domain név bejegyzéshez a szolgáltatót, akinél neki már van 
domain neve bejegyezve. Darvas Béla az ecotox.hu-t javasolta, de jelezte, hogy Székács 
Andrással egyeztetnie kell ez ügyben. 

Pethő Ágnes a Közgyűlés végén tájékoztatta a résztvevőket, hogy a VITUKI 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. megszűnt, az ott lévő 
műszerpark felszámolásra kerül. A szakmai köröknek oda kellene figyelni a műszerek sorsára. 
 
A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom. 
 

Fekete Gábor 
jegyzőkönyv-vezető 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
                                                               Bíró Borbála                           Murányi Attila 
                                                                       tag                         Felügyelő Bizottság elnöke 
 

Budapest, 2012. május 25. 


