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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XVIII. Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

A közgyűlés előtt nyilvános kibővített vezetőségi ülést tartottunk, amelyen valamennyi 

vezetőségi tag részt vett és 13 tag is. Ezen a közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat 

vettük sorra. 

 

Az esemény megnevezése 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XVIII. Közgyűlése 

 

Az esemény időpontja: 

2018. november 23. (péntek) 16:40-17:30 

 

Az esemény helyszíne: 

Országos Közegészségügyi Központ (OKK), Fodor József terem, 1097 Budapest, Nagyvárad 

tér 2. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Takács Eszter és Székács András 

 

Jelenlévők: 

18 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint és 1 tagjelölt 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ A Magyar Ökotoxikológiai Társaság nyolcadik éve 

- 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 MÖTT Felügyelő Bizottságának beszámolója 

- 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 
 

3./ Új tagok felvétele 

- előterjesztő: Simon Gergely és Major Jenő 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 
 

4./ Fórum 
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A XVIII. Közgyűlés eseményei 
 

 

Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat. 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 17:10-kor kezdtük. A jelenlévő tagok száma: 18 (lásd. jelenléti ív). 

 

Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyv-vezetőnek Klátyik Szandrát, 

hitelesítőknek Takács Esztert és Székács Andrást választotta meg. A Közgyűlés és a 

szavazások nyilvánosak az új tagjelölt számára, kivéve a tagfelvételi szavazás, mikor a 

jelöltnek a szavazás idejére el kell hagynia a termet. 
 

 Az első napirendi pont ismertetését megelőzően új napirendi pont felvételére nem 

került sor, viszont Darvas Béla elnök bejelentette, hogy a közgyűlésen új tagok felvételére 

nem kerül sor, mivel a felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok nem készültek el, így a 

kitűzött harmadik napirendi pont elmarad. Új jelentkezők felvételére a 2019. tavaszi 

közgyűlésen kerül sor. A napirendi pontokkal kapcsolatos módosításokat a Közgyűlés 

egyhangúan elfogadta. 

 

Darvas Béla elnök ismertette a közhasznúsági jelentést. Az Egyesület 2018-ban immár 

nyolcadik alkalommal rendezte meg a VIII. Ökotoxikológiai Konferenciát, ami ma már 

ritkaság számba menően ingyenes. A program házigazdája a Debreceni Egyetem volt, Simon 

Edina közreműködésével. A szakmai konferencia idén is az Országos Közegészségügyi 

Központ (OKK), Fodor József teremében került megszervezésre. A teremért Major Jenőnek 

köszönhetően idén sem kellett fizetni, továbbá az elvégzett szervezési munka is ingyenes volt, 

amiért köszönet illeti Csenki-Bakos Zsolt, Simon Gergely és Székács András tagtársainkat. A 

konferencián elhangzott és bemutatott szakmai anyagokat tartalmazó szerkesztett és lektorált 

kiadvány az Egyesület honlapján elhelyezésre került Varga L. Györgynek köszönhetően. A 

rendezvényen közel száz részvevő vett részt, továbbá a megrendezett szakmai konferencia 

szerzőként (15 előadás és 16 poszter) megmozgatta a mezőgazdasági környezetanalitika és 

ökotoxikológia területén dolgozó kutatókat (elsősorban DE TTK ÖK, NAIK AKK, SzIE 

MKK AKI, MTA ÖK). A konferencia szervező bizottság az idei évben elektronikus poszter 

formájában az egyesületi honlap oldalán helyezte el azokat az értékes szakmai anyagokat, 

amelyek nem fértek bele a konferencia programjába. 

A bioKontroll című lapnak a Magyar Ökotoxikológiai Társaság a társlapkiadójává 

vált. Az elmaradt számok pótlása az aktuális évben küldött kéziratok felhasználásával Darvas 

Béla (főszerkesztő) és Székács András (korábbi főszerkesztő) munkájával elkezdődött és 

mostanáig öt lapszám jelent meg, illetve továbbiak vannak előkészítés alatt. A lapok három 

szerveren keresztül is elérhetőek (MÖTT, Biokultúra, Biokontroll), és a szerkesztői munka 

tovább folytatódik. A lapszámok elkészítésének önköltsége 50.000 Ft/lapszám. A folyóirat 

terjesztésében jelenlegi is a közösségi média online felületei (Facebook) töltik be a 

legjelentősebb szerepet, így az elnök úr külön kéri a tagokat a folyóirat népszerűsítésére, 

illetve tudományos cikkek elkészítésére a folyóirat számára, akár a konferencián elhangzott 

anyagok (pl. gyógyszer maradványok felszíni vizekben, bioextrakció témakörében) magyar 

nyelven történő közlésével. A bioKontroll mára az ökotoxikológia magyar nyelvű fórumává 

nőtte ki magát, amely különösképpen hasznos lehet a fiatal kutatók, PhD-hallgatók számára a 

publikációk elkészítése során nyert tapasztalatok révén. 

A Simon Gergely szervezésével beadott pályázat, amely a bioKontroll szaklap 

támogatását is szolgálta volna várólistára került, de eddig semmilyen értesítés nem érkezett az 

elbírálást illetően. Az Egyesület kiadásait a banki és honlap költségek tették ki. 



 3 

A 2019-es tagsági felvételét Bohus Anita, Simon Edina PhD és Varga Csaba PhD 

jelezték, a jelentkezések elbírálására, illetve a szavazásra a 2019. évi tavaszi Közgyűlésen 

kerül sor. 

A 2019-es IX. Ökotoxikológiai Konferencia programházigazdájának szerepére Darvas 

Béla elnök Pirger Zsoltot (MTA ÖK) kérte fel, aki a három akadémiai intézetben vizsgálja, 

hogy el tudják-e vállalni a felkérést. A 2019-es konferencia szervezési feladataival 

kapcsolatban Pirger Zsolt eddig egy provizórikus igennel felelt, mivel Báldi főigazgató úr 

kinevezése lejár, és az utód személye még bizonytalan, így biztos választ a felkérésre a 

végleges főigazgatói választásig nem tud adni. A vácrátóti intézetben nem folynak a 

konferencia tematikájához kapcsolódó kutatások, ellenben a Duna-kutató Intézet, illetve a 

Balatoni Limnológiai Intézet kutatói jelentős mértékű érdeklődést mutatnak, és igen 

örvendetesnek tartanák az MTA bekapcsolódását a IX. Ökotoxikológiai konferencia 

szervezési munkájába. Vehovszky Ágnes hozzászólásában jelezte, hogy helyszín tekintetében 

szóba jöhet a tihanyi intézet vendégháza, amely 80-100 fő befogadására alkalmas, azonban a 

tihanyi rendezés, a leutazás miatt sokaknak nehézkes lehet. Székács András kérdésében elnök 

úrtól és Major Jenőtől érdeklődött, hogy a jelenlegi budapesti helyszín mennyire tekinthető 

stabilnak. Major Jenő jelezte, hogy a terembérlésről a mindenkori vezetőség dönt, így nem 

tudja biztosan ígérni a teremfoglalást. A konferencia helyszín tekintetében felmerült a Szent 

István Egyetem gödöllői campusa is, amely Urbányi Béla korábbi ígéretének megfelelően 

további lehetőségként szolgál. A konferencia szervezésével kapcsolatban Murányi Attila 

kiemelte, hogy az idei konferencia részvételhez kötődő regisztráció igen nehézkesnek 

bizonyult. Elnök Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Európai Unió új általános 

adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében jelentős mértékben szigorodtak a konferencia 

felhívással, szervezéssel kapcsolatos körlevelek kiküldésének szabályai, amely jelentős 

mértékben megnehezítette a célközönség tájékoztatását, illetve konferencia meghirdetését is. 

A tagok hozzászólásaiban több lehetséges megoldási lehetőség is elhangzott (pl. céges, 

szervezeti email címek, doktori.hu adatbázisa), a szervezők tájékoztatása alapján azonban 

világossá vált, hogy bizonyos oldalak nem működnek nyilvános adatbázisként, így a 

továbbított levelek nem érkeztek meg a címzettekhez, illetve mindenképpen írásban kell 

nyilatkoznia a címzetteknek arról, hogy email címükre kiküldhetőek a konferencia 

szervezésével kapcsolatos információk, amelyre a regisztráció során a jelentkezőknek 

alkalmuk is volt. 

 

 A második napirendi pont keretein belül Murányi Attila ismertette a Felügyelő 

Bizottság beszámolóját, miszerint az Egyesület tudományos teljesítménye továbbra is 

változatlanul magas színvonalú. A konferencián elhangzott anyagok alapján új szakmai 

irányok körvonalazódnak és mindenki számára szolgáltak tudományos újdonságokkal. A 

rendezvény a tudomány ünnepének megfelelő színvonalon zajlott. 

 Az Egyesület folyószámláján megtalálható pénzösszeg: 671.044 Ft, amely nem túl 

sok, és ugrásszerű növekedése nem várható. A bioKontroll folyóirat elkülönített 

folyószámláján elérhető összeg a jövőben kerül felhasználásra. Az egyesület rendszeres 

kiadásait a banki költségek, illetve a honlappal kapcsolatos kiadások teszik ki. Az Egyesület 

jelenleg önmaga befizetéseiből él, de a kis költségvetés ellenére az Egyesült tudományos 

munkássága sikeresnek mondható. A Felügyelő Bizottság a 2018 évi közhasznúsági és 

pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja, a szavazásra az Egyesület tavaszi közgyűlésén 

kerül sor. 

 

 A harmadik napirendi pont az Új tagok felvétele Darvas Béla elnök 

megjegyzésének, illetve a Közgyűlés egyhangú elfogadásának és szavazásának értelmében 

elmaradt. Új tagok felvételére a 2019. évi tavaszi közgyűlésen kerül sor. 
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 A negyedik napirendi pont, a Fórum során felszólalások, hozzászólások hiányában a 

társaság elnöke lezárta az ülést. 
 

 

 Budapest, 2017. november 24. 
 

 

Klátyik Szandra 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom. 

 

 

 

 

 

_______________    _________________ 

                        Dr. Takács Eszter                Dr. Székács András 


