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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XXI. Közgyűlésének jegyzőkönyve

A Közgyűlés előtt nyilvános vezetőségi ülést tartottunk, amelyen az Elnökség két, míg a 
Felügyelő Bizottság egy tagja, továbbá három MÖTT tag vett részt. A vezetőségi ülésen 
átvettük, illetve ellenőriztük a Közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat.

Az esemény megnevezése:
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XXI. Közgyűlése

Az esemény időpontja:
2020. szeptember 14. (hétfő) 11:30-12:30

Az esemény helyszíne:
Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) Tanácsterme, Budapest, 1022 Budapest, 
Herman Ottó u. 15.

Jegyzőkönyvvezető:
Klátyik Szandra

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Darvas Béla és Kukolya József

Jelenlévők:
6 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1./ A 2019-es közhasznúsági és pénzügyi jelentés
- előterjesztő: Horváth Zsolt és Simon Gergely (pénzügyi), valamint Darvas Béla és Csenki-

Bakos Zsolt Imre (közhasznúsági)
- ellenőrző: Szoboszlay Sándor, Murányi Attila és Székács András (Felügyelő Bizottság)
- véleményező/szavazó: Közgyűlés

2./ A 2020-as költségvetési terv
- előterjesztő: Darvas Béla és Simon Gergely
- ellenőrző: Szoboszlay Sándor, Murányi Attila és Székács András (Felügyelő Bizottság)
- véleményező/szavazó: Közgyűlés

3./ Tagrevízió (befizetések, elmaradások), új tagfelvételi kérelmek
- előterjesztő: Simon Gergely
- véleményező/szavazó: Közgyűlés

4./ A bioKontroll (Ökotoxikológia) szaklap jövője
- előterjesztő: Darvas Béla
- véleményező/szavazó: Közgyűlés

5./ A MÖTT 2020-as nagyrendezvénye – X. Ökotoxikológiai Konferencia (virtuális 
konferencia e-poszterekkel vagy elmarad?)
- időpont: 2019. december
- tervezet helyszín: SzIE informatika jelöli ki, és a MÖTT honlapján marad nyoma
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- előterjesztő: Darvas Béla és Csenki-Bakos Zsolt
- véleményező/szavazó: Közgyűlés

6./ Egyebek

A XXI. 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 
(6 tag), így a Közgyűlés nem bizonyult határozatképesnek. A megismételt Közgyűlést fél 
órával később, 11:30-kor kezdtük. A jelenlévő tagok száma: 6 (lásd. jelenléti ív). Az Elnökség 
tagjai közül csak ketten tudtak részt venni a Közgyűlésen, mivel Simon Gergely fekvő 
betegként nem tudta megoldani személyes jelenlétét. Két további tag a kiküldött meghívó 
időponti ellentmondása miatt nem vett részt. Az elnök úr levélben a Közgyűlést csak 
elnökségi tagoknak tette kötelezővé, míg a többieknek egyéni konzultációt ajánlott fel. A 
teljes tagság tájékoztatása a jegyzőkönyv véglegesítése előtti bemutatás lesz.

Az ülés elején a Közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek Klátyik Szandrát, 
hitelesítőknek Darvas Bélát és Kukolya Józsefet választotta meg.

Az első napirendi pont keretein belül Darvas Béla elnök Szoboszlay Sándort kérte fel 
a 2019-es pénzügyi jelentés ismertetésére, a Horváth Zsolt által elkészített, írásbeli pénzügyi 
összefoglaló alapján. Szoboszlay Sándor tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a 2019-es évben 
kevés gazdasági esemény történt. A Társaság bevételeit tekintve 2019 folyamán 54.000 Ft 
érkezett be a tagdíj befizetésekből, míg 31.645 Ft származott az 1%-os SzJA felajánlásokból. 
A 2019-es mérleg elkészítése során egyéb bevételként jelent meg egy 25.141 Ft-os tétel, 
amely a 2018-ban Simon Gergely számára elszámolt, azonban általa lemondott NEA pályázat 
által biztosított gépjármű költségtérítés volt, ami így a 2019-es mérlegben került kimutatásra 
az igényléstől való visszalépést követően. A banki kezelési költségek 19.480 Ft összegű 
kiadást, míg a honlap fenntartással kapcsolatos hosting díj 14.986 Ft-os költséget jelentett a 
Társaság számára. Egyéb kiadások nem jellemezték a 2019-es évet, így a 2019-es pénzügyi 
mérleg záró egyenlege a Társaság folyószámláján 484.182Ft, amelyen felül a bioKontroll 
folyóirat fenntartásával és megjelentetésével kapcsolatos költségek fedezetére szolgáló 1 
millió Ft továbbra is lekötve áll. Egyéb mérlegtételként, egy 76.000 Ft-os összeg, mint előre 
megfizetett tagdíj került passzív időbeli elhatárolásra a 2020-as évre. A mérleg szerinti 
eredmény így 76.321 Ft, amely megegyezik a főkönyv kivonaton szereplő összeggel, és a 
mérlegbeszámolóban közöltekkel. Az év során minden bevallás, és adatszolgáltatás 
beküldésre került, továbbá a Közgyűlést követően a mérlegbeszámoló és a statisztikai jelentés 
is leadásra kerül. Szoboszlay Sándor a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban jelezte, hogy a 
Felügyelő Bizottság ellenőrző munkája során a pénzügyi jelentést rendben találta és 
elfogadásra javasolja, mivel a bevételi és kiadás oldalakon feltüntetett tételek mind 
megegyeznek a 2019-es pénzügyi jelentés alapjául szolgáló banki kimutatáson szereplő 
tételekkel. A banki kimutatáson azonban nem jelenik meg a bioKontroll folyóirat számára 
lekötött 1 millió Ft-os összeg. Darvas Béla elnök hozzászólásában felhívta a Társaság 
figyelmét, hogy a lekötött összeg egy elkülönített alszámlán került elhelyezésre, emiatt nem 
jelenik meg a Társaság folyószámlájának banki kivonatában. A Biokontroll Hungária Kft. 
által a bioKontroll folyóirat működési önköltségeire szánt 1 millió forintból, azonban már 
csak 800.000 Ft áll rendelkezésre. A 2014. I. félévéig elkészült lapszámok költségei (200.000 
Ft) a Társaság folyószámláján elérhető összeg felhasználásával kerültek kifizetésre, annak 
érdekében, hogy a lekötést a kedvező kamatok miatt ne kelljen felbontani, amíg nem 
szükséges. A Társaság számára rendelkezésre álló összeg valójában így 684.182 Ft. A 
bioKontroll folyóirat működése a lekötött összegből 2018-ig valósítható meg, amelyet 
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követően 2019-től a Társaság új lap működtetését tervezi, így a szerkesztéssel és kiadással 
kapcsolatos költségek minden évben megjelennek majd az éves pénzügyi jelentésben is. A 
2019-es évi pénzügyi beszámolót ezt követően a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A 2019-es pénzügyi jelentés ismertetését követően a közhasznúsági jelentést Darvas 
Béla elnök ismertette, amely során beszámolt többek között arról, hogy a MÖTT éves fő 
rendezvényét 2019. november 22-én tartotta meg, amelyen kb. száz hallgató jelent meg. A 
program házigazdája az Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézete (Tihany) 
volt. A programban 14 előadás és 11 poszter (7 papír és 4 elektronikus) került bemutatásra. A 
konferencia kötet 36 oldalas és az alábbi linken található meg elektronikus formában: 
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/motkonf2019.pdf.

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság társkiadású lapja a bioKontroll szerkesztési 
munkái leálltak. Mindennek igen hosszú előtörténete van, aminek kapcsán a főszerkesztő 
(Székács András) 2012-ben lemondott, bár 2014-ig a bioKontroll árnyék-főszerkesztője 
maradt. A lap szerkesztését ekkor segítségével, Darvas Béla vette át. A 2014 I. féléves szám 
megjelent, a második szám megjelenés alatt van. A lap tartalma napjainkig gyűlik, bár 
ökológiai termesztést illetően a szerkesztőségi tagok egyáltalán nem aktívak. A lap kiadására 
a laptulajdonos, Magyar Biokultúra Szövetség nyilatkozata szerint még az önköltségi 
kiadásokat sem téríti meg 2019-től. Pontosabban 2018-ban lejárt a megjelenéshez adott 
önköltségi támogatás és az ezzel kapcsolatos levelekre (az utolsót 2019. október 5-én írtuk) 
Czeller Gábor az MBSz elnöke nem válaszolt. A történtek alapján sem az MBSz, sem a 
társkiadó a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (Roszík Péter) érdemi munkát a lap 
érdekében – úgy tűnik – nem kíván kifejteni (eddig sem tette ezt) és nem is folytat 
párbeszédet. Mivel a bioKontroll lap sorsa egyáltalán nem foglalkoztatja a laptulajdonost és a 
társkiadónkat, hosszú várakozás idő után döntenünk kellett. A fentiek miatt Darvas Béla a 
MÖTT elnökeként, az indulásakor bioKontroll néven induló lap főszerkesztőjeként 
kezdeményezi, hogy 2019-től a lap ’Ökotoxikológia’ néven a Magyar Ökotoxikológiai 
Társaság lapjaként jelenjen meg, vagyis tulajdonosa és kiadója is a MÖTT legyen. Az új lap a 
bioKontroll szaklap folytatásának tekinthető, de már a MÖTT lapjaként megjelenő 
’Ökotoxikológia’ elnevezés a Közgyűlésen résztvevők felvetéseit követően egyhangú 
beleegyezéssel történt. A lap szerkesztőbizottságának tagjai ezt illetően, a továbbiakban 
kizárólag a MÖTT tagjai közül kerülnek ki, míg őszi lapszámának egy részét a MÖTT 
konferencia összefoglalói képezik majd. A folyóirat alapításával, illetve bejegyzésével 
kapcsolatos jogszabályi részletek letisztázása után, 2021. májusig a bioKontroll hiányzó 
számai 2018-ig megjelennek, majd új lap (értsd Ökotoxikológia) alapításába kezdünk, 
amelynek előzménye ugyan a bioKontroll, de új számozással indul újra. Korábbi kötöttségeit 
elveszíti, a lap szerkesztőbizottsága a 2018-as számok megjelenése után feloszlik. A 
szaklappal kapcsolatos változásokat a XXI. Közgyűlés egyhangúan megszavazta.

2020-ban a SzIE informatikai bázisát használva decemberben megszervezésre kerül a 
MÖTT éves nagyrendezvénye. A 2019-es évi közhasznúsági jelentést a Közgyűlés 
egyhangúan elfogadta.

A második napirendi pont során Darvas Béla elnök a 2020-as költségvetési terv 
ismertetése során kitért arra, hogy a Társaság bevételei és kiadásai a 2019-es kiadásnak 
megfelelően alakulnak majd, tehát a bevételi oldalon a tagdíj befizetések, illetve az 1%-os 
SzJA felajánlások jelennek meg, míg kiadásként számolhatóak el a honlap-, a banki- és a 
konferencia szervezéssel járó esetleges költségek. A bioKontroll folyóirat működtetésére az 
alszámlán elkülönített laptámogatás 2021. májusig maradéktalanul felhasználásra kerül. A 
2020-as költségvetési tervet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A harmadik napirendi pont a tagrevízió volt, amely magában foglalta az esetleges új 
tagfelvételi kérelmek elbírálását, illetve a tagdíj befizetések és elmaradások mértékének 
megtárgyalását. Darvas Béla elnök felhívta a Táraság figyelmét, hogy a Közgyűlést 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/motkonf2019.pdf
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megelőzően Gyurcsó Gergő jelezte felvételi szándékát a Társaság felé, azonban a koronavírus 
világjárvány következtében kialakult veszélyhelyzet miatt a tagfelvételi kérelmek elbírálása 
során nem megoldható a jelentkezők személyes megjelenése, valamint bemutatkozása a 
Közgyűlés keretein belül, így a járványveszély alatt a felvételi kérelmek elbírálása halasztása 
kerül. Darvas Béla elnök további hozzászólásában jelezte, hogy felkérte Simon Gergelyt a 
tagdíj befizetések felülvizsgálatára, illetve a tagdíj befizetéssel elmaradók személyes 
felszólítására, azonban erre Simon Gergely megbetegedése miatt csak utólag kerülhet sor. A 
tagok közül többel elveszítettük a kapcsolatot és ezt sürgősen tisztáznunk kell. Szoboszlay 
Sándor javaslatára a Közgyűlés 2020. december 15-i határidőt fogalmazott meg a tagdíj 
befizetések és elmaradások felülvizsgálatához kapcsolódóan.

A negyedik napirendi pont a bioKontroll szaklap jövőjével kapcsolatos eseményeket 
tárgyalja, amelyre Darvas Béla elnök már a közhasznúsági jelentés során kitért, így további 
hozzászólás hiányában áttértünk a következő napirendi pontra.

Az ötödik napirendi pont a MÖTT 2020-as éves nagyrendezvénye volt, amellyel 
kapcsolatban Csenki-Bakos Zsolt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vírushelyzetre való 
tekintettel Urbányi Béla felajánlotta, hogy igénybe vehetjük a SzIE informatikai bázisát a 
konferencia online módon történő lebonyolításához, de ehhez a konferencia 
megszervezéséhez kapcsolódó részletek és információk pontosítására van szükség. Darvas 
Béla elnök felszólalásában, mint főszervezőt, felkérte Csenki-Bakos Zsoltot a konferencia 
előadási részének megszervezésére, míg a konferencia program-házigazdájának szerepére a 
SzIE-t javasolta, mivel a kialakult helyzetben előnyös lenne, ha a szekciók levezetését a 
helyben elérhető MÖTT tagok közreműködésével lehetne megoldani, továbbá jelezte, hogy a 
Debreceni Egyetemről már többen jelentkeztek elektronikus poszterek elkészítésére. A 
konferencia időpontjának tekintetében Csenki-Bakos Zsolt jelezte, hogy a Kutatók 
éjszakájának jelentős mértékű szervezési feladatai miatt az Egyetem részéről a szokásos 
november végétől eltérően, a december eleje lenne megfelelő, továbbá tisztázni kell a 
konferencia pontos időtartamát és struktúráját, valamint a várható részvételi arányt. A 
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a Közgyűlés megállapodott abban, hogy a konferencia 
online, december elején, egy pénteki napon, várhatóan kb. 80 fő részvételével, a szokásokhoz 
híven párhuzamos szekciók nélkül, 10:00 és 15:00 között, egyórás ebédszünet (12:00-13:00) 
beiktatása mellett kerül megrendezésre, amennyiben az informatikai háttér lehetővé teszi. 
Csenki-Bakos Zsolt további hozzászólásában kitért, hogy a korábban megszervezett online 
konferenciák során az előadások alatt a közönség, mint hallgatóság vesz részt, ugyanis csak az 
előadó és a szekció elnök rendelkezik mikrofonnal, így az előadás során felmerülő kérdéseket 
a résztvevők írásban a chat ablakba történő begépeléssel tehetik fel az előadók részére, 
amelyek közül a szekció végén megtartott diszkusszió során az elnök által kiválasztott 
kérdések kerülnek megtárgyalásra. Az online konferencia kapcsán szóba került az előadások 
rögzítésének és a Társaság honlapján történő elhelyezésének lehetősége, de azt a Közgyűlés 
elvette, mivel a felmerülő személyiségi, adatvédelmi és szerzői jogok biztosítása túlzott 
mértékben megbonyolítaná a szervezői munkát, továbbá a saját szerver korlátozott mérete 
miatt, a felvételek közzététele csak külső videó megosztó portálok igénybevételén keresztül 
valósulhatna meg. Darvas Béla elnök hozzászólásában kérte Csenki-Bakos Zsoltot, hogy 
fogalmazza meg az online konferencián történő részvételhez szükséges technikai 
információkat a résztvevők számára, aki válaszában jelezte, hogy az online konferencián való 
részvételhez szükséges lépéseket és technikai információkat összefoglaló dokumentum már 
rendelkezésre áll az Egyetemen, továbbá a csatlakozás nem igényel jelentős sávszélességet, 
így bármilyen internetes hozzáférés elegendő a részvétel során. A konferencia online módon 
történő megszervezését a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A hatodik napirendi pont keretein belül a Társaságot érintő egyéb tudnivalók kerültek 
bejelentésre, amely során Darvas Béla elnök jelezte, hogy Murányi Attila Budapestről vidékre 
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költözik, így nem tudja a továbbiakban maradéktalanul ellátni a MÖTT Felügyelő 
Bizottságában betöltött elnöki pozíciójához kötődő feladatait, így lemond tisztségéről, ezért új 
Felügyelő Bizottsági tag megválasztására van szükség. Darvas Béla elnök hozzászólásában 
kiemelte, a fiatalok vezetőségi tevékenységekbe történő bevonásának fontosságát, amely a 
társaság hosszútávon fenntartható működésének alapfeltétele, így Szoboszlay Sándorral 
egyetértésben Pirger Zsoltot kérnék fel a pozíció betöltésére (Pirger doktor a felkérést 
elfogadta), ha a Közgyűlés részéről nincs ellenvetés, majd kitért, hogy a jelöltet a MÖTT 
szaklapjának szerkesztői bizottságában is szívesen látná, mivel a IX. MÖTT konferencia 
főszervezőjeként jelentős mértékben kivette a részét az Egyesület szervezői munkájában. 
Pirger Zsolt mellett szóba került Simon Edina neve is, aki szintén jelentős feladatot vállalt egy 
korábbi konferencia lebonyolításában. Az új taggal kibővült Felügyelő Bizottság ezt követően 
maguk közül választ elnököt, azonban Darvas Béla elnök jelezte, hogy nagy örömmel 
fogadná, ha az elnöki tisztséget a továbbiakban Szoboszlay Sándor töltené be a Felügyelő 
Bizottságon belül. Pirger Zsolt Felügyelő Bizottságba történő felvételét a Közgyűlés 
egyhangúan támogatta.

Varga L. György felszólalásában a MÖTT Ökotoxikológia című szaklapjával 
kapcsolatban felvetette, hogy érdemes lenne már most elhelyezni egy megjegyzést a 
szaklappal kapcsolatban az Egyesület honlapján, így biztosítva a cím levédését, ugyanis a név 
elsődleges megítélése mindig az első publikáció alapján történik (megtörtént: 
http://www.ecotox.hu/ecotox2/index.php). Darvas Béla elnök válaszában támogatta a 
felvetést, és megkérte Varga L. Györgyöt, hogy a bioKontroll szaklap eddig lapszámainak 
megjelenési helyére is helyezzen el egy megjegyzést, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a 
bioKontroll szaklap 2019-től Ökotoxikológia néven a MÖTT kizárólagos tulajdonában kerül 
kiadására.

A Társaság elnöke, további hozzászólás hiányában lezárta az ülést.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Klátyik Szandra
jegyzőkönyvvezető

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________ _________________
                        Dr. Darvas Béla             Dr. Kukolya József
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