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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság VIII. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság VIII. Közgyűlése
Az esemény időpontja:
2014. május 16. (péntek) 11:00-13:00
Az esemény helyszíne:
Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) Tanácsterme, Budapest, 1022 Budapest,
Herman Ottó u. 15.
Jegyzőkönyvvezető:
Fejes Ágnes és Takács Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Murányi Attila és Székács András
Jelenlévők:
23 tag a mellékelt jelenléti ív szerint, egy tagjelölt és egy további érdeklődő
Napirendi pontok:
1./ A 2013-as 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 2014-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
4./ A Biokontroll elektronikus változatának ügye
- előterjesztő: Székács András (főszerkesztő)
5./ A MÖTT 2014-as nagyrendezvénye – IV. Ökotoxikológiai Konferencia1
- időpont: 2014. november 21-én (pénteken), 9:00-18:00
- helyszín: az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Fodor József előadóterme; 1097,
Budapest, Nagyvárad tér 2.
- előterjesztő: Darvas Béla és Major Jenő
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Ennek végén lesz a MÖTT IX. Közgyűlése
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6./ Nyílt levél ügye a tudománypolitika vezetőihez
- előterjesztő: Darvas Béla
7./ A MÖTT honlapja
- előterjesztő: Varga L. György és Darvas Béla
8./ Egyebek

Az VIII. 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 (36 tagból 23 tag), így a
Közgyűlés határozatképes. Kérte a jelenlévő tagokat, hogy a körbeküldött jelenléti ívet írják
alá. A napirendi pontokat egyhangúan elfogadta a Közgyűlés, Pethő Ágnes javasolta a
NÉBIH és MÖTT közötti kooperáció lehetőségének megvitatását. A Közgyűlés egyhangúan
jegyzőkönyv-vezetőnek Fejes Ágnest és Takács Esztert, hitelesítőknek Murányi Attilát és
Székács Andrást választotta meg. A napirendi pontok ismertetése és megvitatása előtt Darvas
Béla röviden összefoglalta a volt KÉKI-t érintő névváltozási, intézményszétválási eseményeit,
eredményét.
Az első napirendi pont keretében Darvas Béla ismertette a 2013-as közhasznúsági és
pénzügyi jelentést. A hivatalos elektronikus verzióról készült egy kivonat, amelyet közreadott.
Ismertette továbbá, hogy a Biokontroll Hungária Kft. 1.000.000. Ft támogatást nyújtott a
Biokontroll folyóirat elektronikus megjelentetésére. A 2013-as MÖTT konferencia, mely a
Tudomány Ünnepe keretében valósult meg az Országos Kémia Biztonsági Intézetben,
összegzése is elhangzott, amely tavaly már 200 fő feletti részvétellel zajlott le. A
megvalósításban, előadások és poszterek szerzőiként, kiadványszerkesztői bizottsági tagként,
illetve helyszíni lebonyolító elnökként több intézet is közreműködött. A konferencia kiadvány
ismeretlen okokból még nem elérhető a MEK rendszeren keresztül, bár feltöltésre került. A
MÖTT logójának újratervezése grafikus segítségével is felmerült, ötleteket továbbra is
várnak. 2014-ben nyílt levelet fogalmaztak meg (részletes beszámolót a melléklet
tartalmazza), melynek az ökológia/ökotoxikológia tudományterület szélesebb pályázati
lehetőségeinek biztosítása lett volna a célja, az ezen területen tevékenykedő szervezetek
összefogásával. Hat szervezetnek lett elküldve, a többség nem válaszolt, emiatt ezt az irányt a
továbbiakban nem folytatjuk. A honlap jelenleg teljes körűen üzemel, de üres címszavak is
vannak még. A következő (IV.) MÖTT konferencia november 21-i dátummal lesz
meghirdetve, társintézeti bevonásokkal. Első körben főként az előző konferencián elsőszerzős
előadók között, majd később szélesebb körben is. 2014-ben lejár a jelenlegi vezetőség
mandátuma, melyet a következő közgyűlésen meg kell választani. Ennek előkészítése
szükséges, a Közgyűlés elnöke javaslatokat vár arról, hogy kik legyenek az előkészítők. A
jelenlegi vezetőségi tagok nem lehetnek, illetve akik az elnöki pozíciót vállalnák. A közgyűlés
Bakonyi Gábor tartózkodása mellett egyhangúan elfogadták az elnökválasztást előkészítő
bizottság tagjait Bakonyi Gábor, Pethő Ágnes és Takács Eszter személyében.
Horváth Zsolt ismertette a 2013-as pénzügyi jelentést: 64.000 Ft bevétel származott a
tagsági díjakból, 1.000.000.Ft anyagi támogatás a Biokontroll folyóirat számára (Biokontroll
Hungária Kft.-től), 8.000 Ft banki költség és 6.000 Ft banki kamat merült fel, így az egyenleg
1.062.000. Ft. Felhívta a figyelmet továbbá, hogy 2014. május 31-ig közhasznúságot kell
igényelni. Murányi Attila kérdésére elmondta, hogy a nyereség ebben az esetben nem adózik,
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illetve, hogy összeférhetetlenség mikor következne be. Székács András kérdésére, miszerint a
NAV nem fogadta be az 1%-os felajánlást a MÖTT részére, nem tudott informatív választ
adni, mivel a befogadás meg lett igényelve. Jogorvoslati lehetőség is felmerült, mivel a
MÖTT jogosult az adó 1% befogadására. A pénzügyi jelentést a jelenlevők egyhangúlag
elfogadták. Murányi Attila a Felügyelő Bizottság (FB) elnökeként tájékoztatta a Bizottság
jelentését. A MÖTT szakmai feladatait teljesítette.
Következőkben 2. napirendi pont keretében a 2014-es költségvetési tervet Simon
Gergely ismertette. A tagdíj továbbra is évi 2000 Ft. MÖTT-öt segítő pályázatok keresése
sokat segíthetne a pénzügyi helyzeten. A Biokontroll Hungária Kft. által adott 1 millió Ft a
Biokontroll folyóirat működtetésére lesz felhasználva. Javaslatot tett a számlán lévő pénz
lekötésére az év végéig. Murányi Attila a norvég alap civil részének pályázati lehetőségeit
veti fel. A pénzügyi jelentést egyhangúan elfogadták. Az Felügyelő Bizottság elnöke
nyugtázta, hogy a társaság pénzügyi mérlege azonos a tavalyival. A FB a szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadásra javasolja.
A 3. napirendi pont szerint Darvas Béla a tagrevízió, illetve a befizetések
témakörben beszélt néhány tag elmaradt befizetéseiről, melyet négy főből egy rendezett a
későbbiekben. Felvetetette a tagság esetleges visszamenőleges megszüntetését, ha a tag nem
vesz részt a Közgyűléseken, nem fizet tagdíjat, illetve nincs konferencia részvétele sem.
A 4. napirendi pont során Székács András ismertette a tagokkal a Biokontroll
folyóirat elektronikai változatának ügyét. Nagyjából egy év elmaradásban van a folyóirat,
melynek okai között szerepelnek a VM intézeti átszervezések miatt kialakult munkatöbblet,
pluszfeladatok, így emiatt nem lehetett tartani az ütemtervet. Ami megtörtént az a szerkesztő
bizottság megújítása: Számottevő a kiemelkedően aktív tagok száma a szerkesztő
bizottságban, akik munkája révén sok kézirat érkezik. Székács András kiemelte Fébel Hedvig
kiemelkedően aktív szerepét, aki az állatélettan és biokémia területét szakmailag is képviseli.
A régen aktív, mára inaktív tagok esetleges cseréje felmerült, illetve a bizottsági tagok száma
is kiemelkedő, akiknek köszönhetően szintén sok kéziratot kap a folyóirat. Roszik Péter az
anyagi támogatás mellett a tördelési munkákban is aktív szerepet vállal. Jó hír, hogy cikkek és
cikksorozatok szép számmal vannak, a felgyűlt anyagot 2 évre visszamenően fel kell
dolgozni. Jelenleg két tematikus cikksorozat is tervben van, melyek igen színvonalasnak
ígérkeznek. Az egyik a GM-növények környezeti mellékhatásairól szólna, a másik Darvas
Béla és Székács András által megírt terjedelmes könyvrészlet szegmensenként való
megjelentetése, mely a kiadó hibájából nem jelent meg. Emellett ötletként felmerült PhDhallgatók disszertáció-összefoglalásának megjelentetése is. Székács András buzdított
mindenkit, hogy küldjenek kéziratokat. Bíró Borbála kérdésére, hogy ki számít a
célközönségnek, Székács András elmondta, hogy alapvetően ez egy tudományos folyóirat,
amely a formális követelményeknek eleget tesz, nem cél a tudományos igényesség felől az
ismeretterjesztő irányba haladni. Bíró Borbála címváltoztatási javaslatát Sz. A. nem
támogatná, mivel kontinuitásvesztés következne be, illetve a jelenlegi címen kívül is van
benne tágabb szakmai kategória. Emellett az egykori pályázati kiírásban, ami elindította a
nyomtatott verziót, a Biokontroll cím volt megjelölve. Darvas Béla itt még elmondta, hogy az
egyedüli kiadó a Biokontroll Hungária Kft. volt, célja a biokultúra, ökológiai termesztés
tudományos megalapozása volt. A MÖTT társkiadóvá vált, ezt a tevékenységet segítette
anyagilag a cég. Nem lenne jogos intézkedés társkiadói szerepben a címet megváltoztatni,
illetve hozzátette, hogy egy folyóirat akkor ér valamit, ha hosszú távon tud hordani egy címet.
Roszik Péter (Biokontroll Hungária Kft.) ismertette, hogy jelenleg két folyóirat van: a
Biokultúra, amely a termelőket célozza meg, és a Biokontroll, amely tudományos folyóirat,
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nem érkezett a Biokontroll Hungária Kft.-hez semmiféle igény a folyóirat profiljának
megváltoztatására.
Az 5. napirendi pont során Darvas Béla ismertette, hogy a MÖTT 2014. november
21-én rendezi meg IV. konferenciáját. Az elnök itt kifejtette, hogy a GM-növények európai
kibocsátásai lecsökkentek, így eredmények hiányában a korábban különálló szimpózium
megtartása nem lehetséges. A magyarországi moratórium a kísérletes munkát is nehezíti.
Alapkutatási szinten a géntechnológiai vizsgálatok támogatottsága a legnagyobb, a környezeti
kísérleteké egyre kevésbé, a fajtatulajdonosok nem támogatják a nyomon követést célzó
vizsgálatokat. Nehézség továbbá, hogy a fajtatulajdonosok sem adnak vetőmagot, így a
vizsgálatok hiányában a nemzetközi moratóriumok fenntartása is kérdéses.
Major Jenő lefoglalta a szokásos konferencia termet minden szükséges
infrastruktúrával együtt. A tervek szerint Darvas Béla augusztusban kezdi meg a szervezést,
akkor küldi szét az első körlevelet, melyben az összefoglalókat várja, biztosítva így, hogy a
nyári vizsgálatok eredményei is kiderüljenek. Minden korábbi első szerzőt megszólítja majd,
kéri a társszerzők további értesítését.
A 6. napirendi pont keretében Darvas Béla a korábban szétküldött nyílt levelek ügyét
ismertette. A levelek hat, a III. Ökotoxikológiai Konferencián részt vett intézetnek lettek
szétküldve, melyekre a többség nem válaszolt. A szétküldés után egy hónappal Darvas Béla
ismét felszólította a címzetteket válaszadásra, de felszólítása nem volt eredményes. Ennek
okai különbözők lehetnek. Civilszervezetek úgy gondolkodhatnak, hogy miért pont az
ökotoxikológia szakterületet támogassák, mikor mindegyiknek meg van a saját kialakult
profilja. Társtudományként támogathatnák, de feltehetően nem érzik saját feladatuknak. A
megszólított három intézet esetében nehézséget jelenthetett a kérdés, hogy a vezetők
aláírhatnak e, vagy ilyen esetben ki az aláíró. Darvas Béla szerint be kell látni, hogy ebben a
formában ez nem működik.
Darvas Béla ezután tájékoztatta a Közgyűlést, hogy le akart mondani az OTKA
bizottsági tagságáról, de a miniszter delegálta, így nem tehette meg. Az agrárbizottsági tagok
számát 3-ról 2-re akarták csökkenteni, mely D. B. terjedelmes levelét követően nem történt
meg. Levelében javasolta a meglévő mezőgazdasági profil tisztítását.
A 7. napirendi pontban Varga L. György a honlapról tájékoztatott, amelyen sok
minden nem változott az elmúlt időszakban. A honlap működik, megjelenése nem változott.
Történtek frissítések is, azonban a kereső funkcióban továbbra is segítségre lenne szükség,
mivel sok munkával jár a létrehozása. A magyar rész készen van, az angol a közeljövőben
még nem fog elkészülni. Ha valaki változtatást szeretne, azt jelezheti, de a MÖTT elnökének
jóváhagyása szükséges hozzá. Jó lenne, ha az oktatás pont alatti témák megjelenhetnének.
Darvas Béla jelezte, hogy ígért a genetikai és kémiai biztonság részhez anyagokat. A
genetikai biztonság témakörét az utolsó év anyagaival kell kiegészíteni és teljes lesz, azonban
a kémiai biztonság elkészítéséhez még legalább egy év szükséges. Varga L. György felvetette,
hogy korábbi Közgyűléseken szóba került, hogy a Biokontroll megjelenjen a MÖTT
honlapján is. Darvas Béla javasolta, hogy mivel a MÖTT társkiadó, a honlapon a főoldalon
jelenjen meg. Székács András javasolta, hogy az elérhetőség csak akkor valósuljon meg, ha az
elmaradást behozzuk. Simon Gergely felvetette, hogy külső céget keressünk meg a
keresőmotor létrehozására. Javasolta továbbá, hogy az angol felület elkészüléséig az egyesület
nevét és elérhetőségeit érdemes lenne feltüntetni.
A 8. napirendi pont során az új tagfelvételi kérelem megvitatása volt az első,
melynek során Vehovszky Ágnes nyújtotta be kérelmét és adta közre szakmai

