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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság IX. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület IX. Közgyűlése
Az esemény időpontja:
2013. november 21. (péntek) 16:45-17:45
Az esemény helyszíne:
Országos Kémiai Biztonsági Intézet Fodor terme, Budapest, Nagyvárad tér 2.
Jegyzőkönyvvezető:
Fejes Ágnes
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Sebők Flóra és Murányi Attila
Jelenlévők:
21 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:
1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság 2014-es munkájának időközi beszámolója
- előterjesztő: Darvas Béla (a MÖTT elnöke)
- véleményező: Közgyűlés
2./ A MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója
- előterjesztő: Murányi Attila (a Felügyelő Bizottság elnöke), Simon Gergely (a
MÖTT ügyvezető alelnöke)
- véleményező: Közgyűlés
3./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság alapító okiratának helyzete
- előterjesztő: Darvas Béla (a MÖTT elnöke)
- véleményező: Közgyűlés
4./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság társkiadóként való megjelenése a Biokontroll nevű
elektronikus, tudományos lapban
- előterjesztő: Székács András (a Biokontroll főszerkesztője)
- véleményező: Közgyűlés
5./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségének választása
- előterjesztő: Bakonyi Gábor
- véleményező: Közgyűlés
- hitelesítők: Sebők Flóra és Murányi Attila
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6./ Székfoglaló/ Fórum (kérdések és hozzászólások)
Az IX. 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 (a jelenléti ív szerint),
így a Közgyűlés határozatképes.
Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Fejes Ágnest, hitelesítőknek
Sebők Flórát és Murányi Attilát választotta meg.
Az első napirendi pont ismertetését Darvas Béla a MÖTT konferencia gyors
összefoglalásával kezdte, melynek során kiderült, hogy az ez évi konferencia volt eddig a
legmagasabb látogatottságú rendezvény. Ezután a MÖTT honlapjával kapcsolatos teendőkkel
folytatta. Varga L. Györgynek, a honlap programozójának hála a honlap napra kész és az
átköltöztetése folyamatban van. Szó esett a Darvas Béla által készített Facebook oldal
hatékonyságáról, az ennek segítségével elért nagy számú érdeklődőről, melynek segítségével,
főleg képek posztolásával a fiatalok könnyebben megszólíthatók.
A második napirendi pont a MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója volt,
melynek keretében Murányi Attila tájékoztatta a tagokat, hogy a pénzügyi helyzet változatlan,
a bankszámlán jelenleg 1267000 Ft van. Ugyanakkor Darvas Béla megjegyezte, hogy a
számlázáshoz szükséges biztonságtechnikai nyilatkozatot tett. Simon Gergely jelezte, hogy
mely tagok maradtak el a tagdíjjal (Móra Veronika, Takács Eszter) és kik azok, akiknek
ebben az évben fog lejárni a tagságuk (Nagy Péter István, Törökné Kozma Andrea, Hrács
Krisztina, Botyánszky Henrik, Fejes Ágnes, Kiss Gábor, Pethő Ágnes, Sebők Flóra).
A harmadik napirendi pont az alapító okirat jelenlegi helyzetével foglakozott.
Darvas Béla elmondta, hogy sajnos az ígéretek ellenére a Közgyűlés napjára nem készült el,
így arról szavazni sem tudnak. A Fővárosi Bíróságtól a Közgyűlés 45 nap haladékot kapott a
megfelelő iratok benyújtására. Ez a tény magával vonja egy újabb Közgyűlés (X) újbóli
összehívását rövid időn belül.
A negyedik napirendi pont keretében Székács András, a Biokontroll folyóirat
főszerkesztőjének beszámolója következett. A korábbi Közgyűlés alkalmával született 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.
A megvalósulás várható időpontja március.
Az ötödik napirendi pont az új vezetőség választása volt. A szavazás lebonyolítója
Bakonyi Gábor, a helyben megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai pedig Hrács
Krisztina és Sebők Flóra. Bakonyi Gábor elmondása szerint a jelölésről körbeküldött
körlevélre és az emlékeztetőre is 7-7 válasz érkezett, mely alapján a jelölés egyértelmű, a
minősített többség által választott jelöltek megszavazásához a létszám megfelel, a szavazás
lebonyolításának nincs akadálya. A beérkezett, 21 db szavazatot érvényesnek minősítette a
felállított Bizottság, így a szavazás érvényes. Megválasztott elnök: Darvas Béla, alelnökök:
Simon Gergely (ügyvezető) és Major Jenő. Felügyelő Bizottségi elnök Murányi Attila, tagok
Szoboszlay Sándor és Székács András. Az új vezetőség elfogadta a megbizatást.
A hatodik napirendi pont keretében Darvas Béla rövid székfoglalója után a
hozzászólások kerültek sorra. Varga L. György felvetette, hogy érdemes lenne a jelenleg
nagyon aktuális témával, az ebolával is foglalkoznia a Közgyűlésnek, és valamilyen
ökotoxikológia határterületet találni. Darvas Béla jelezte, hogy ehhez szükség lenne
környezet-egészségügyi kapcsolatok kialakítására. Major Jenő nem zárkózik el a témától.
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Simon Gergely felvetette, hogy a neonikotinoidokkal kapcsolatban érdemes lenne a
társaságnak valamilyen állásfoglalást megfogalmaznia a konferencián elhangzott eredmények
illetve nemzetközi publikációk alapján. Darvas Béla jelezte, hogy mára a társaság szakirányú
tevékenysége elérte azt a szintet, hogy hitelesen tehesse meg ezt és úgy gondolja, hogy ez jót
tenne a Társaságnak is, hiszen magas a hazai érdeklődés a téma iránt és az ismeretterjesztés is
fontos feladat. Darvas Béla ugyanakkor javasolta, hogy márciusig közösen fogalmazzanak
meg egy körlevelet, melyet az FM Miniszterének juttatna el a MÖTT. Az állásfoglalás
tartalmazná az eddigi magyarországi kutatások eredményeit, így talán az is elérhető lenne,
hogy az FM allokálna némi kutatási pénzt erre a területre. Bíró Borbála felhívta a figyelmet
arra, hogy milyen fontos lenne a gazdák megfelelő tájékoztatása, hiszen sok esetben a
gyakorlati megvalósulásban érintett gazdák fejében összemosódhatnak a méheken megfigyelt
különféle tünetek, így előfordulhat, hogy nem megfelelően értelmezik azokat. Ács Éva és
Székács András hangot adott egyetértésének. Ács Éva felhívta a figyelmet arra, hogy ez a
munka egyre jelentősebb, hiszen terjeszteni kell a tudományos eredményeket, fontos hogy
eljussanak az információk a megfelelő emberekhez. A Fórum után a Társaság elnöke lezárta
az ülést.

Budapest, 2014. november 25.

Fejes Ágnes
jegyzőkönyvvezető
A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________
Sebők Flóra

_________________
Murányi Attila DSc

