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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XVII. Közgyűlésének jegyzőkönyve
Az esemény megnevezése
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság vezetőségi ülése
Az esemény időpontja:
2018. május 25. (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 Inna
Jelenlévők:
18 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint, 3 tagjelölt és 1 tagsággal nem rendelkező vendég
Napirendi pontok:
1./ A 2017-es 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 2018-as 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 folyamatos megjelenése
- előterjesztő: Székács András és Darvas Béla
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
5./ A MÖTT 2018-as nagyrendezvénye – VIII. Ökotoxikológiai Konferencia
- időpont: 2018. november 23-án (pénteken), 9:00-18:00
- tervezet helyszín: az Országos Közegészségügyi Intézet, Fodor József előadóterme; 1097,
Budapest, Nagyvárad tér 2.
- előterjesztő: Darvas Béla
- véleményező/szavazó: Közgyűlés
6./ Egyebek
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7./ A MÖTT vezetőségének lemondása
8./ Új vezetőség választása (2018-2021)
- előterjesztő: Bakonyi Gábor és Pethő Ágnes
9./ A MÖTT új vezetőségének bemutatkozása
A XVII. Közgyűlés eseményei
Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést, majd üdvözölte a jelenlévőket. Az elnök
úr megállapította, hogy a Közgyűlés kezdeti időpontjában a tagok kevesebb, mint fele volt
jelen (18 tag), így a Közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek. A megismételt Közgyűlést
fél órával később 11:30-kor kezdtük el. A jelenlévő tagok száma: 18 (lásd. jelenléti ív).
Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Klátyik Szandrát,
hitelesítőknek Takács Esztert és Székács Innát választotta meg. Az elnök úr tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Közgyűlés és a szavazások nyilvánosak a 3 új tagjelölt számára, kivéve a
tagfelvételi szavazást, amikor is a jelölteknek a szavazás idejére el kell hagyniuk a termet.
Darvas Béla elnök felvetését követően a tagsággal egyetértésben kijelentésre került, hogy az
új tagfelvételi kérelmek elbírálását, még a régi vezetőség vezesse le, ugyanis az új
jelentkezésekkel kapcsolatos teendőket még a régi vezetőség intézte, továbbá a felvételi
kérelmek elbírálásáról, úgyis a teljes tagság dönt a tagfelvételi szavazás keretein belül, így
nincs szükség az új tagfelvételi kérelmekhez kapcsolódó 3. napirendi pont, az új vezetőségi
választást követő későbbi időpontban történő megtárgyalására. További felszólalás, illetve
javaslatok hiányában az előre kihirdetett napi rendek sorrendje változatlan maradt, illetve
további új napirendi pontok felvételére sem került sor.
Az első napirendi pont keretein belül elsőként Darvas Béla elnök ismertette a 2017es közhasznúsági jelentést. A jelentés ismertetése előtt azonban jelezte, hogy a 2017-es
közhasznúsági és pénzügyi jelentéshez kapcsolódó májusi időszakban feltöltésre került
hivatalos formanyomtatványok igen bonyolultak és összetettek, így szóban csak a jelentés
lényegi részei kerülnek ismertetésre a közgyűlés folyamán. Az elnök a közhasznúsági jelentés
ismertetése során hozzászólásában kitért a pénzügyi jelentésre is, miszerint a 2017-ben
megnyert NEA pályázat keretein belül biztosított pénzösszeg terhére tervezett költések nem
érintik a 2017. éves költségvetést, ugyanis annak ellenére, hogy a pályázat által biztosított
anyagi forrás már 2017. áprilistól hozzáférhető volt, a társaság kiértesítésére a pozitív
elbírálásról csak 2017. decemberben került sor. A pályázati keretre tervezett költésekre és
kifizetésekre legkorábban így 2017. decemberben kerülhetett volna sor, annak ellenére, hogy
a pályázat már 2017. áprilistól érvényben volt. A késedelmes kiértesítés és tájékoztatás
következtében a pályázat terhére történő kifizetések a 2018. évi pénzügyi jelentésben jelennek
meg.
A közhasznúsági jelentés ismertetése során Darvas Béla elnök beszámolt többek
között arról, hogy a társaság két nagyrendezvény szervezésében vett részt társszervezőként.
Az egyik a 2017 májusában, az Országgyűlés Irodaházában megrendezett III. Parlamenti
Nyílt Napok a géntechnológiai úton módosított szervezetekről – a GMO-Kerekasztal 30.
ülése. A rendezvényen összesen 150 fő vett részt. A megrendezést követően megjelent egy 77
oldalas kiadvány, amely tartalmazza a nyílt napokon elhangzott előadások, továbbá a kiállított
és poszteren bemutatott szakmai anyagok rövid összefoglalóit. Naprakész információk és a

3
kiadvány elektronikus formája, illetve a bemutatott poszterek pdf formában online elérhetőek
a társaság honlapján megtalálható linken keresztül.
A másik nagyrendezvény, amelynek szervezésében a társaság jelentős részt vállalt az a
2017. novemberben, az Országos Közegészségügyi Központ Fodor József termében
megrendezésre került VII. Ökotoxikológiai Konferencia. Az említett konferencián a jelenléti
ívek alapján kb. 150 fő vett részt. Elnök úr és Simon Gergely felvetésben jelezték, hogy a
jelenléti ívek kezelésével kapcsolatban az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének
(GDPR) megfelelően esetlegesen különböző módosításokra lehet majd szükség a jövőben.
2017-ben jelentős mértékben nőtt a társaság ismeretterjesztő tevékenységeinek köre,
továbbá egy, a társaság által benyújtott pályázat először került pozitív elbírálás alá az
egyesület fennállása óta. A nyertes pályázat óta egy második pályázat is benyújtásra került,
azonban elnök úr jelezte, hogy igen magas sorszámot kapott, amely nem egyértelmű, hogy a
beérkezéskor kapott sorszámot, vagy az elbírálást követő rangsorban elfoglalt helyet jelenti,
így az esélyeket nem lehet egyértelműen megítélni.
A jelentés ismertetése során elnök úr külön kitért arra, hogy a társaság ismeretterjesztő
tevékenységeinek bővítésére minden költséget és kiadást mellőzve került sor, elsősorban a
különböző naprakész szakmai anyagok online felületeken történő közzétételével. A Magyar
Ökotoxikológiai Társaság jelenleg több oldal működtetésében érintett a Facebook közösségi
oldal online felületén, többek között rendelkezik saját oldallal is, de a MÖTT tevékenységi
köréhez kapcsolódik a Kémiai biztonság és Genetikai biztonság oldalak működtetése is. A
Facebook oldalakon elhelyezett szakmai anyagokat, híreket, több újságíró, illetve a
nyomtatott és elektronikus média (pl. Greenfo, környezettudatossággal foglalkozó fórumok,
bloggerek) rendszeresen felhasználja különösen a különböző kritikus témákban megjelenő
állásfoglalások, ismeretterjesztő anyagok elkészítése során. Az előbb említett oldalak mellet a
MÖTT által lefedett szakmai- és érdeklődési területekhez szorosan nem kapcsolódó oldal a
Környezetbarát mezőgazdaság Facebook oldalának szerkesztését is meg kell említeni a
társaság ismeretterjesztő tevékenységei között, ahol elsősorban a mezőgazdasági gyakorlatot
közvetlenül érintő gyakorlati vonatkozású hírek kerülnek közzétételre, mint például az elnök
úr által jegyzett súlyos kritika a jelenlegi növényvédőszer-engedélyezési gyakorlattal
szemben. Elnök úr ismertette, hogy a bioKontroll elektronikus szaklap is rendelkezik saját
online Facebook felülettel, és felhívta figyelmet arra, hogy az online felületen elhelyezett
cikkek megosztásokkal történő terjesztése üdvözlendő lenne. A bioKontroll folyóiratban
megjelenő cikkek a tervek szerint két szerveren kerülnek elhelyezésre, nevezetesen a MÖTT
és a Magyar Biokultúra Szövetség szerverein, azonban az utóbbin még a mai napig nincsenek
fent az eddig elkészült lapszámok. Az elektronikus lapszámok terjesztése viszont
megosztásokkal segíthető elő a legjelentősebb mértékben, ahogy az látható volt az Átlátszó.hu
esetében is.
A harmadik terület, amely 2017 folyamán szintén jelentős mértékű fejlődést mutatott a
társaságot érintően az a pályázati munka és a pályázatok előkészítéséhez köthető
tevékenységek köre volt. A társaság 2017-ben elnyert egy NEA pályázatot, továbbá 2018
folyamán egy következő pályázat is előkészítésre és beadásra került, illetve szóba került egy a
bioKontroll folyóirat fenntartásához kapcsolódó pályázat benyújtása is, amelyről egy későbbi
napirendi ponton belül további részletek kerülnek ismertetésre.
Az ismertetett közhasznúsági jelentés ismertetését követően Pethő Ágnes elnök úrhoz
intézett kérdésében a beszámolóban megemlített Facebook oldalak (pl. a Kémiai biztonság és
Genetikai biztonság) adatforgalmáról érdeklődött. Elnök Úr válaszában tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Facebook oldalak adatforgalma helyett a hírforgalom meghatározására
van lehetőség, de pontos adatokkal fejből nem tud szolgálni. A Kémiai biztonság oldalon kb.
heti 3-5 hír és/vagy kommentár kerül feltöltésre a hozzászólások figyelembe vétele nélkül. A
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hozzászólások igen szigorú ellenőrzés alá kerülnek, többek között a politikai tartalmú
hozzászólások közzététele először figyelmeztetést, majd az oldalról történő kizárást vonja
maga után, ezzel törekedvén arra, hogy a szakmaiság semmilyen szinten ne sérüljön. A
Genetikai biztonság oldalán kicsit lassabb a hírforgalom mértéke, kb. heti 1-2 hír kerül
közzétételre. A Környezetbarát mezőgazdaság oldala rendelkezik a legnagyobb mértékű
hírforgalommal, ugyanis van, hogy hetente 7-14, illetve naponta 1-2 hír került feltöltésre. A
bejegyzések látogatottságát jellemző pontos adatok a Facebookon sajnos nem elérhetőek, de a
heti látogatottság a Környezetbarát mezőgazdaság oldalán volt a legnagyobb mértékű (2.00020.000/hét). A bioKontroll folyóirat oldalának látogatottsága meglepő módon gyors
növekedést mutatott. A folyóirat oldalára a lapszámokon kívül a cikkek önállóan is
felkerülnek, továbbá rövid hírek és publicisztikák rövid tartalmi összefoglalói, illetve adott
cikkek teljes szövegének online elérhetősége is elhelyezésre kerül link formájában. A
feltöltött rövid tartalmi összefoglalók látogatottságából viszont nehezen lehet az eredeti teljes
szöveg olvasottságára vonatkozó kijelentéseket tenni. A bioKontroll oldalán elsősorban
ökotoxikológiai és környezetanalitikai témájú cikkek jelennek meg, amelyek között volt olyan
cikk, amely esetében 700-800 feletti volt a rákattintások száma, amelyekből
következtethetünk arra, hogy a rövid összefoglalót elolvasták, így remélve, hogy a feltöltött
szakmai anyagok lényege és fontos üzenete mindenképpen eléri az olvasókat.
A 2017-es közhasznúsági jelentés ismertetését követően a pénzügyi jelentést Simon
Gergely ismertette, mi szerint a 2017-es mérleg elkészítése során a nyitó egyenleg kb. 1,5
millióra volt tehető, amelyből 1 millió Ft továbbra is lekötve áll, amely összeg a bioKontroll
folyóirat fenntartásával és megjelentetésével kapcsolatos költségek fedezetére szolgál. A
MÖTT folyószámlájának kamata 255 Ft volt. A banki kezelési költségek 11.364 Ft összegű
kiadást, míg a 2017-ben elnyert NEA pályázat 800.000 Ft bevételt jelentettek a társaság
számára 2017-ben. Az elnyert pályázati forrás azonban félre lett téve 2018-ra, így a 2017. évi
pénzügyi jelentésben és mérlegben az elnyert pályázati keretre terhelt kiadások nem jelennek
meg. 2017 folyamán 45.629 Ft származott az 1%-os SZJA felajánlásokból, amely kb. 4-5
személy felajánlására vezethető vissza. Simon Gergely ismertetője során továbbra is bíztatta a
tagokat az adójuk 1%-os felajánlására. A tagdíj befizetésekből származó bevétel 74.000 Ft
volt. További kb. 24.000 Ft-os költséget jelentettek a MÖTT honlapjával kapcsolatos (kb.
14.000 Ft), illetve egyéb banki kiadások, mint a társkártya díja (9.900 Ft). A 2017-es
pénzügyi mérleg záró egyenlege 2.382.293 Ft. Simon Gergely hozzászólásában kiemelte,
hogy igény szerint ismertetésre kerülhetnek az elnyert NEA pályázat által biztosított
pénzösszeg terhére tervezett kiadások is, de ezek nem képezik a 2017-es pénzügyi jelentés
tárgykörét. Darvas Béla elnök hozzászólásában jelezte, hogy a domain név, illetve a honlap
hely bérlése évente jelentkező költségek. Simon Gergely a továbbiakban hozzátette, hogy a
pénzügyi jelentéssel, illetve a könyveléssel kapcsolatos teendőket 7-8 éve Horváth Zsolt
ingyen végzi el a társaság számára minden évben, továbbá a pályázati elszámolásban is
jelentős rész vállalt, így fáradalmait, a rengeteg ingyen végzett munkát és segítségét, az
egyesület az elnyert működési pályázatból egy jelképes összeggel fogja honorálni számára.
A Felügyelő Bizottság véleményét a 2017-es közhasznúsági és pénzügyi jelentéssel
kapcsolatban Murányi Attila ismertette, miszerint a 2017-es év nagyon sikeresnek tekinthető a
társaság számára. Az egyesület tudományos tevékenységeinek köre 100%-os növekedést
mutatott, amelynek köszönhetően számos releváns információ jut el a megfelelő helyekre. A
tudományos tevékenységek mellett a társaság ismeretterjesztő munkája is jelentős mértékű
növekedést ért el, többek között a bioKontroll folyóirat folyamatosan megjelenő lapszámainak
és a Facebookon tapasztalható jelentős vezetőségi aktivitásnak köszönhető. Murányi Attila
külön kiemelte, hogy a tudományos és ismeretterjesztő tevékenységek körének jelentős
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mértékű növekedését változatlan anyagi helyzet mellett és pénzügyi befektetések nélkül
sikerült megvalósítani. A nyertes pályázat keretein belül odaítélt pénzügyi támogatás terhére
2018. márciusig lehetett kiadásokat elszámolni, amely költések a 2018. évi mérlegben
kerülnek feltüntetésre. A Felügyelő Bizottság külön örömmel fogadta a benyújtott pályázat
pozitív elbírálását, illetve a további pályázati lehetőségekkel szemben mutatott fokozott
érdeklődést és aktivitás. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint mind a tudományos
szakmai tevékenységek, mind a pénzügyi helyzet szempontjából jelentős előrelépés történt
2017-ben, így a Felügyelő Bizottság a 2017-es közhasznúsági és pénzügyi jelentést teljes
mértékben elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság beszámolójához kapcsolódóan
Székács András hozzászólásában fejezte ki csalódottságát a korábbi sikertelen SZJA
felajánlásokkal kapcsolatban, amely kedvezőtlen helyzet valószínűleg az újra regisztráció
hiányának köszönhetően alakult ki. Darvas Béla elnök úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
egyesület regisztrálására sor került, így újra fellelhető az 1% SZJA-val támogatható
szervezetek listáján. Murányi Attila felhívta a társaság figyelmét, hogy a tagdíj befizetések
elmaradásával kapcsolatos kiértesítések hatékonysága talán növelhető lehetne az email-es
elérhetőségek listájának frissítésével, vagy az érintettek levél alapon történő értesítésével. A
felvetéssel kapcsolatban Simon Gergely válaszában megfogalmazta, hogy a tagdíj befizetéssel
elmaradók célzottan lettek felszólítva, majd a felszólítást követően több levélben is jelezve
lett számukra az elmaradás ténye. Jelenleg 25 tag rendelkezik elmaradással, a befizetések
elmulasztásának esetleges következményeiről a társaságnak döntést kell hoznia a
későbbiekben. Bakonyi Gábor hozzászólásában jelezte, hogy a tagdíj-elmaradás ténye mellett
a felszólítások során mindenképpen érdemes lenne feltűntetni az elmaradt tagdíj pontos
összegét is. A Felügyelő Bizottság a 2017-es évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolót
elfogadásra javasolja, a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
A második napirendi pont során Darvas Béla elnök úr ismertette a 2018-as
költségvetési tervet. Az elnyert NEA pályázat által biztosított 800.000 Ft-ból 70.000 Ft
maradvány keletkezett, amelyet tételes elszámolás hiányában vissza kell utalni. A pályázat
írásakor feltűntetett önrészt, szintén igazolni kellett végül, amelyet Székács András és Székács
Inna társadalmi munkaként végzett tevékenységeként igazol a társaság. A pályázat által
biztosított pénzösszegből történő kifizetések (pl. jegyzőkönyvírás) részarányosan történtek,
azonban a Bt.-vel nem rendelkező érintettek esetében a kifizetett összeg jelentős mértékben
csökken az adózást követően. 2011 óta az Egyesület 2017-ben nyert először egy meghirdetett
pályázaton. A 2018-ban beadott második NEA pályázattal elbírálásával kapcsolatban még
nincs fejlemény. A kutatóintézetek és egyetemek mellett, nagyon kevés hasonló tudományos
tevékenységet folytató civilszervezet van hazánkban, amely esetleg értékelhető lehetne a
pályázat elbírálása során. Ahogy korábban is említésre került, a bioKontroll folyóirat nyomdai
költségeire szánt 1 millió Ft továbbra is elkülönítve és lekötve áll. Nyomdai tevékenység nem
valósult meg azonban a kéziratok folyamatosan gyűlnek, illetve a lapszámok előkészítése és
online megjelentetése jelenleg is folyamatosan zajlik.
Az elnök úr felé intézett kérdésben Szoboszlay Sándor érdeklődött a felől, hogy egy
jövőbeni nyertes pályázat esetében lenne e keret egy pénzügyi támogatást nyújtó díj
megalapítására, melyet a társaság az éves nagyrendezvényen nyújtana át a legjobb előadást
tartó résztvevő számára, a díjjal járó anyagi támogatás például megkönnyíthetné az új
tudományos eredmények publikálását a díjazott számára. Darvas Béla elnök úr válaszában
fejtette ki, hogy amennyiben biztosan tudná, hogy az anyagi támogatásra folyamatosan
rendelkezésre állna a megfelelő pénzforrás, teljes mértékben támogatná a felvetést, azonban
egy pénzügyi támogatást mellőző díj kihirdetésének és megvalósításának technikai részletei
megtárgyalásra kerülhetnek, továbbá a díjazást kísérheti többek között a tudományos
eredmények bioKontroll folyóiratban történő publikálásának lehetősége is. Székács András
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javaslata alapján egy pár fős bizottságot kellene létrehozni és elsősorban a fiatal kutatók
számára kellene biztosítani a lehetőséget. Szoboszlay Sándor érdeklődött, hogy a díjazott
fiatal kutatók számára esetleg a beérkező SZJA 1% felajánlásokból nem lehet fedezni egy
20.000 – 30.000 Ft pénzösszeggel történő támogatást. Az elnök úr javasolta, hogy legyen egy
a zsűri/programszervezők által, illetve egy szavazás által odaítélt közönség díj is, habár utóbbi
esetében számos technikai nehézséggel kell számolni, viszont pénzügyi támogatást egyelőre
továbbra sem mer ajánlani a fedezetül szolgáló anyagi források bizonytalan megléte miatt,
azonban az alapított díjakkal járó anyagi támogatás SZJA 1% felajánlásokból történő
fedezetének lehetőségeiről tájékozódni kell. Székács András és Bakonyi Gábor
hozzászólásukban fejezték ki egyetértésüket, mi szerint az elismerés történhet oklevél
formájában, amely a konferencia végén vagy a Közgyűlésen kerülne átadásra. Bakonyi Gábor
kiemelte, hogy a fiatal kutatók számára a különböző pályázati és felvételi eljárások során
különösen előnyös lehet egy elnyert szakmai díj megléte. Horváth Zsolt felszólalásában
jelezte, hogy a díjra jogosultak körét mindenképpen előre meg kell határozni. A Tagok
hozzászólásai alapján a MÖTT fiatal kutatóknak szánt díjára a 35 év alatti előadók
pályázhatnak, továbbá az elismerő oklevél a tavaszi közgyűlés keretein belül kerülhet
átadásra.
Murányi Attila javaslatában kifejtette, hogy a jövőben nyertes pályázatok esetében a
kifizetések teljesítmény arányosan kerüljenek kiegyenlítésre. Darvas Béla elnök egyetértését
fejezte ki, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a kifizetéseket a NEA felé is igazolni kell.
Móra Veronika hozzászólásában a lekötött 1 millió Ft-tal kapcsolatos tervekről érdeklődött.
Darvas Béla elnök válaszában fejtette ki, hogy eddig 1,5 évnyi lapszám jelent meg. 2014-ig 4
lapszámnak kellene megjelennie, amelyek összevont 40 oldalas kiadványok lesznek. 2014-től
új szerkesztői bizottság alakult, amelytől kezdve a bioKontroll folyóiratot a 40-40 oldalas
lapszámok féléves megjelenése jellemzi. A folyóirat maszkját Székács András készítette el. A
megjelenés gyakoriságát persze nagymértékben befolyásolja szerkesztő bizottság kapacitása,
illetve a beérkező szakmai anyagok mennyisége. Egy lapszám tarifája kb. 50.000 Ft, amely
elég méltányos árnak tekinthető. Az évente megjelenő 2 szám költsége 100.000 Ft/év, így a
lekötött és elkülönített összeg 2021-ig lehetővé teszi a folyóirat zavartalan megjelenését. A
második benyújtott pályázat már kitér a bioKontroll folyóirat működtetéséhez szükséges
további anyagi források biztosítására is. A 2018-as költségvetési tervet a közgyűlés
egyhangúan elfogadta.
A harmadik napirendi pont a tagrevízió, illetve az új tagfelvételi kérelmek elbírálása
volt, melynek keretein belül Darvas Béla elnök jelezte, hogy a tagsági díj befizetésekkel és
elmaradásokkal kapcsolatban Simon Gergelynél lehet érdeklődni a közgyűlést követően,
továbbá tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 3 új tagjelölt küldte be jelentkezését a MÖTT-nek, a
jelentkezők dokumentumait a Közgyűlés előtt Simon Gergely elektronikusan minden tagnak
elküldte. A tagfelvételi eljárás során Csenki-Bakos Zsolt hozzászólásában ismertette Balogh
Erna és Garai Edina tagjelöltek felvételét támogató ajánlását, amelyet követően a két tagjelölt
röviden bemutatkozott. A két PhD tanulmányait folytató tagjelölt másik ajánlója Urbányi
Béla. A bemutatkozásokat követően Pethő Ágnes érdeklődött a Garai Edina kutatási területét
érintő zebra dánió embrió mikroinjektálás technológiájáról, melyet a jelölt, illetve CsenkiBakos Zsolt részletesen ismertet. Székács András felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy a
bemutatott technikával kapcsolatban a MÖTT konferencián korábban egy előadás is
bemutatásra került. A harmadik tagjelölt Kaszab Edit is röviden bemutatkozott, majd Simon
Gergely ismertette a Dura Gyula és Kriszt Balázs által megfogalmazott ajánlásokat. Darvas
Béla elnök a tagjelölt kutatási területéhez kapcsolódó patogén szervezetekről érdeklődött,
majd a válaszban megjelölt humán fakultatív patogének környezetben való jelenlétéről, a
lehetséges expozíciós utakról, illetve a táplálkozás útján fertőző patogénekhez (pl.
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mikotoxinok, Salmonella fajok) kapcsolódó mikrobiális eredetű riasztások számának
alakulását taglalták a RASFF rendszerben. Szoboszlay Sándor hozzászólásában méltatta és
emelte ki a tagjelölt eddig elért tudományos eredményeit többek között a Pseudomonas
aeruginosa humán patogén szervezet környezeti relevanciájának vizsgálata során, mely
kutatási terület fontosságát. A jelölt kutatási eredményeinek hatását a termelésnövelő
anyagok, mikrobiológiai készítmények vizsgálati követelményeinek kialakítására Murányi
Attila is hangsúlyozta. A tagjelöltek a felvételükkel kapcsolatos szavazás idejére elhagyták a
termet. A Közgyűlés egyhangúan nyílt szavazást szavazott meg. Kaszab Edit és Balogh Erna
felvételét a MÖTT-be egyhangúan, míg Garai Edina felvételét egy tartózkodás mellett
támogatta a Közgyűlés. Darvas Béla elnök gratulált az új tagoknak, majd átnyújtotta
számukra a tagsági kártyákat.
A negyedik napirendi pont, a bioKontroll szaklap folyamatos megjelenésének ügye
volt, melyet Darvas Béla elnök ismertetett. A folyóirat működésével és megjelentetésével
kapcsolatos legfontosabb információk a Közgyűlés korábbi napirendi pontjainak tárgyalása
során ismertetésre kerültek. Az elkészült és tervezett lapszámok elkészítése Darvas Béla
szerkesztésével, illetve Székács András kontraszerkesztésével valósul meg. Jelenleg már a
2014 és 2015 évi lapszámok előkészülete folyik, de a 2016 és 2017 évi lapszámokba szánt
kéziratok is össze lettek gyűjtve, természetesen a kéziratok beküldésének időpontja minden
esetben feltűntetésre kerül. A beküldött cikkeket a Szerkesztőség nem juttatja vissza a
szerzőkhöz és csak a formai-, súlyos nyelvtani-, illetve az érthetőséget rontó hibák kerülnek
javításra, mivel a tördelés így is jelentős mennyiségű munkával járó, rendkívül időigényes és
bonyolult folyamat, mindezek mellett a Szerkesztőség kéri a szerzőket az esetleges további
akár tartalmi hibák jelzésére is, mivel szükség szerint hibajegyzék megjelentetése az
aktuálisan megjelenő lapszámban megoldható lehet. Székács András hozzászólásában kitért
arra, hogy Darvas Béla nyugdíjazása súlyos intézményi veszteség a NAIK Agrárkörnyezettudományi Kutatóintézet számára, viszont üdvözlendő, hogy publikációs aktivitása
(blogokon elhelyezett ismeretterjesztő írások, tudományos cikkek publikálása) jelentős
mértékű emelkedést mutat, habár jelenleg a bioKontroll folyóirat lapszámaival, illetve a
beküldött kéziratokkal rengeteg munkája van, amely publikációs tevékenységének nagy részét
lefedi. Székács András külön kiemelte Darvas Béla a folyóirat működtetésébe fektetett
jelentős mennyiségű munkáját, illetve örömét fejezte ki, hogy átvette a lapszámok
megjelentetéséért felelős szerkesztői feladatkört. Darvas Béla jelezte a Közgyűlés felé, hogy
sajnos a cikkek beérkezése és megjelenése között eltelt terjedelmes idő demoralizálóan hatott
a potenciális szerzők körére, így nem érkeztek új kéziratok, ennek következtében a saját
tudományos műhelyük által készített publikációk dominanciája jellemzi az utolsó két
évfolyam lapszámait, majd hozzátette, hogy remélhetőleg ez a tendencia változni fog a
jövőben. Darvas Béla elnök a PhD-hallgatók számára meghirdetett kurzusának végén a
hallgatók által leadott és jelesre értékelt rövid közlemények automatikusan beadásra
kerülhettek a bioKontroll folyóiratban, amely a gyakorlási lehetőség mellett publikációs
lehetőséget is teremtett a doktoranduszok számára. Pethő Ágnes kérdésére Darvas Béla elnök
válaszában jelezte, hogy a 2018-ban benyújtott kéziratok 2019 első félévében jelennek meg,
majd Székács András hozzátette, hogy a folyóiratok beérkezésének időpontja továbbra is
feltűntetésre kerül és a késedelem a jövőben meg fog szűnni, úgyhogy mindenkit a
publikációk beküldésére és a bioKontroll-ban történő megjelentetésére bíztatnak. A
folyóiratba megjelenő publikációk tematikáját illetően dominál az ökotoxikológia, amely tény
így a tudomány terület komoly fórumává alakíthatja a bioKontroll folyóiratot. Az
ökotoxikológia mellett kishányadban megjelenik a környezetanalitika is, azonban a
biotermesztés témaköréhez kapcsolódó cikkek nem kerültek benyújtásra, annak ellenére sem,
hogy a szerkesztőség felvette a kapcsolatot Pusztai Péterrel a kertészeti egyetemről. A
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publikációk mellett különböző hírek is megjelentetésre kerültek többek között a Biokontroll
Hungária éves nagyrendezvényéről is, de az ott bemutatott anyagokhoz nagyon nehéz
hozzájutni annak ellenére, hogy a lap kiadói a Biokontroll Hungária Kft és a MÖTT. 2012 óta
semmilyen anyag nem érkezett be a szerkesztőség felé a Biokontroll Hungária Kft.-től, így a
korábbi írásmód helyett a „Biokontroll” folyóirat nevének kezdőbetűje kisméretű írásmóddal
lett jelölve a továbbiakban és „bioKontroll”-ként használatos. 2018-ban a bioKontroll
Szerkesztői Bizottságának lejár a mandátuma. A jövőben a szerkesztők szeretnének bevonni
minél több ambiciózus fiatalt a szerkesztőségi feladatokba.
Az ötödik napirendi pont a MÖTT 2018-as éves nagyrendezvénye volt. Darvas Béla
bejelentette, hogy a VIII. Ökotoxikológiai Konferencia 2018. november 23-án kerül majd
megrendezésre és a rendezvény házigazdája a Debreceni Egyetem lesz, majd felkérte Tőzsér
Dávidot, hogy ismertesse a konferencia szervezésével kapcsolatos tudnivalókat és
fejleményeket. Tőzsér Dávid tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a konferenciára történő
jelentkezés jelenleg is zajlik. Az eddigi jelentkezések alapján jelenleg egy hidrotoxikológiai
szekció szerveződik Bácsi István (DE – Hidrobiológiai Tanszék), illetve egy terresztris
szekció Magura Tibor (DE – Ökológiai Tanszék) vezetésével. A megnevezett mindkét
szekcióban 4-4 darab előadás és poszter bemutatását tervezik, továbbá benyújtásra került egy
szitakötőkkel kapcsolatos poszter is, amelyet még egyelőre nem tudtak elhelyezni egyik
szekcióban sem, de egy szükség szerinti új szekció nyitásával megoldhatóvá válhat a
beküldött szakmai anyag konferencia programban történő elhelyezése. Tőzsér Dávid az
elmondottakat követően a konferenciával kapcsolatos határidőkről érdeklődött, illetve jelezte,
hogy a konferencia népszerűsítése folyamatosan történik az egyetem oktatói és hallgatói
között, továbbá a felhívás szövegét egyeztetik a vezetőséggel. Darvas Béla elnök válaszában
kifejtette, hogy a résztvevők és a szerzők tájékoztatása körlevelek formájában történik. Az
első körlevél augusztusban kerül továbbításra a résztvevők, érdeklődők felé, amely viszont
még nem tartalmazza a konferencia végeleges programját, csak a szakmai anyagok
benyújtásának határidejét és módját, továbbá a konferencia megrendezésének helyszínét és
időpontját. Székács András a konferencia kiadvány szerkesztésével kapcsolatban érdeklődött.
Darvas Béla elnök válaszában tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a rendezvény házigazdája részt
vesz a programszerkesztő bizottság feladatában, illetve 8-8 darab előadás és poszter
bemutatásának szerepét vállalja, amely a szakmai program 50%-át lefedi. A kiadvány
formailag és tartalmilag is megegyezik a korábbi kiadványokkal, amelynek szerkesztésében a
társszervező részt vehet.
Darvas Béla elnök sajnálatát fejezte ki, hogy a környezet-egészségügy területén
történő átszervezések következtében Dura Gyulán és Major Jenőn kívül egyre nehezebb
kapcsolatot teremteni a tudomány terület szakmai képviselőivel, amely jelentős mértékben
ellehetetleníti a környezet-egészségügyhöz kapcsolódó szakmai anyagok bemutatását, így a
Közgyűléshez fordul, hogyan lehetne újra feléleszteni a környezet-egészségügy témáját. A
konferencia helyszínével kapcsolatos kérdésre adott válaszban Darvas Béla elnök kifejtette,
hogy Major Jenő pozitív választ adott az Országos Közegészségügyi Intézet Fodor termének
használatával kapcsolatban, de még nem született végleges válasz.
A hatodik napirendi pont keretein belül Darvas Béla elnök jelezte, hogy az Európai
Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelő szabályzat kialakítása a
MÖTT számára már az új Elnökség feladata lesz.
A hetedik napirendi pont során a MÖTT vezetősége lemondott. Major Jenő nem volt
jelen a Közgyűlésen.
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Az új vezetőség megválasztására a nyolcadik napirendi pont keretein belül került
sor. A vezetőség választó jelölője Bakonyi Gábor, aki segítőként Pethő Ágnest vonta be a
választás lebonyolításába. Az új vezetőség megválasztása során Bakonyi Gábor megköszönte
a lemondott vezetőség áldozatos és sokrétű munkásságát, majd megkérdezte az érintett
tagokat, hajlandóak-e megtartani tisztségük és tovább folytatni vezetőségi tevékenységüket. A
lemondott vezetőségi tagok közül a továbbiakban csak Major Jenő nyugdíjazása miatt nem
szeretné betölteni az alelnöki tisztséget.
Bakonyi Gábor és Pethő Ágnes javaslata a vezetőségi pozíciókba:
-

Elnök: Darvas Béla
Ügyvezető alelnök: Simon Gergely
1 alelnöki javaslat

A Felügyelő Bizottság tagjai: Murányi Attila, Székács András, Szoboszlay Sándor.
Jelölőlista: 1 alelnöki pozíció: Csenki-Bakos Zsolt Imre
A szavazólapokon feltüntetésre kerülhetnek további jelöltek nevei is. Székács András
azonban felhívta a figyelmet, hogy abban az esetben, ha valaki új nevet tüntet fel az még nem
biztos, hogy vállalja a megjelölt pozíciót, továbbá Bakonyi Gábor hozzá tette a javasolt új név
csak akkor kerül listára, ha azt nagy többségben megjelölik a tagok a kiosztott
szavazólapokon. A hozzászólásokat követően kiosztásra kerültek a szavazó lapok, majd sor
került a szavazatok megszámlálására melynek eredményét Bakonyi Gábor ismertette. A
MÖTT elnöke Darvas Béla, alelnöke Csenki-Bakos Zsolt Imre, ügyvezető alelnöke Simon
Gergely lett. A MÖTT felügyelő bizottságának elnöke Murányi Attila, tagjai Székács András
és Szoboszlay Sándor lettek. A megválasztott vezetőségi tagokat a Közgyűlés egyhangúan
szavazta meg. A szavazó lapok megsemmisítésre kerültek.
A kilencedik napirendi pont során került sor az új vezetőség bemutatkozására. CsenkiBakos Zsolt Imre bemutatkozását követően megköszönte a társaság bizalmát, illetve a
számára nyílt új lehetőséget, továbbá a kezdeteknél szeretné kérni a tapasztalt vezetőségi
tagok segítségét az új tisztségéhez tartozó feladatok elsajátításában. Darvas Béla elnök
felkérte az új alelnököt, hogy segítse a bioKontroll népszerűsítését az egyetemi hallgatók,
mint potenciális szerzők körében, majd kiemelte a fiatalok vezetőségi tevékenységekbe
történő bevonásának fontosságát, amely a társaság hosszútávon fenntartható működésének
alapfeltétele. Az új Elnökség a GDPR-ral összefüggésbe hozható szabálymódosításokkal
kapcsolatban írásban tájékoztatja a tagokat a megbeszéléseket és egyeztetéseket követően.
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További hozzászólás hiányában a Társaság elnöke lezárta az ülést.
Budapest, 2018. május 25.
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