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A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XXV. Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

A Közgyűlés előtt nyilvános vezetőségi ülést tartottunk, amelyen minden vezetőségi tag (6), 

továbbá 12 MÖTT tag vett részt. A Társaság elnöke kihirdette, hogy az új vezetőségi tagok 

megválasztása a választási bizottság két tagja, így Bakonyi Gábor és Takács Eszter 

levezénylésével valósul meg, továbbá, hogy a régi elnök leköszönése, valamint az új elnök 

megválasztása közötti időben az elnök funkcióját Bakonyi Gábor látja el. Az egyesület 

tagrevízióját követően 38 tag rendelkezik érvényes szavazati joggal, akik közül 12 fő 

előzetesen jelezte távolmaradását. Darvas Béla elnök kéri, hogy a folyamatos 

kapcsolattartáshoz szükséges e-mail-címét mindenki tüntesse fel a jelenléti íven, ahol 

elsősorban a személyes e-mail-címek megadása javasolt, a munkahelyi e-mail-címek jelentős 

változékonysága miatt. Az éves konferenciaprogram házigazdája a Debreceni Egyetem Simon 

Edina közreműködésével, amely a pandémiás helyzetre való tekintettel online vagy személyes 

részvétel mellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem budai Villányi úti campus-án 

kerül megrendezésre Urbányi Béla segítségével. A vezetőségi ülésen átvettük, illetve 

ellenőriztük a közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat is. 

 

Az esemény megnevezése 

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület XXV. Közgyűlése 

 

Az esemény időpontja: 

2022. május 13. (péntek) 10:30-13:00 

 

Az esemény helyszíne: 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézet, Agrár-

környezettudományi Kutatóközpont, V. épület, Könyvtár, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Klátyik Szandra 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

Takács Eszter és Székács András 

 

Jelenlévők: 

18 rendes tag a mellékelt jelenléti ív szerint és 1 tagsággal nem rendelkező vendég. 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ Közhasznúsági és pénzügyi jelentés 

- előterjesztő: Horváth Zsolt (pénzügyi), valamint Darvas Béla (közhasznúsági) 

- ellenőrző: Pirger Zsolt, Székács András és Szoboszlay Sándor (Felügyelő Bizottság) 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

2./ A kibővített vezetőség (elnökség és felügyelő bizottság) lemondása 

- előterjesztő: Darvas Béla 

- véleményező/szavazó: Közgyűlés 

 

3./ A választási bizottság tájékoztatója, az új vezetőség választása (2022-2025) 

- előterjesztő: Bakonyi Gábor és Takács Eszter 
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4./ A MÖTT új vezetőségének bemutatkozása 

 

5./ Fórum 

 

A XXV. Közgyűlés eseményei 
 

Darvas Béla elnök megnyitotta a közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat. A napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően a közgyűlés egyhangúan jegyzőkönyvvezetőnek Klátyik 

Szandrát, míg hitelesítőknek Székács Andrást és Takács Esztert választotta meg. Az előre 

kihirdetett napirend felszólalások és javaslatok hiányában változatlan maradt. 

 

* 

 

Az első napirendi pont keretein belül Darvas Béla elnök ismertette a jelenlévőkkel a 

közhasznúsági jelentést, amely során beszámolt a társaság 2021-es szakmai tevékenységéről. 

„2021-ben két-két nyilvános elnökségi és Közgyűlésünk volt. Az éves első Közgyűlés 

arról határozott, hogy az éves konferenciánk program házigazdája szerveren az ELKH 

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Pirger Zsolt) lesz. Novemberben több társszervezővel 

rendeztük meg a XI. Ökotoxikológiai Konferenciát, amelyen az interneten 60-80 részvevő 

vett részt. A konferencia programjában 12 előadás hangzott el és 9 elektronikus poszter került 

bemutatásra. Az összefoglalók az Ökotoxikológia elektronikus folyóiratban jelentek meg. A 

bioKontroll folyóirat számait és pénzügyeit 2022-ben lezárjuk, felszólalás ez ügyben nem 

érkezett. Az Ökotoxikológia folyóirat naprakész. A jelenlegi elnökség 2021-ban lemondott, 

ügyvezetést a 2022-es első Közgyűlésig folytatja. 

A MÖTT 2022-es tervei előreláthatólag (az új vezetőség dönt erről) nem térnek el a 

korábbiaktól. Mi két-két nyilvános elnökségi és közgyűlést terveztünk és egy novemberi 

konferenciát, amelynek a Debreceni Egyetem szervere (Simon Edina) lenne a 

programházigazdája.” 

 A közhasznúsági jelentés bemutatását követően Darvas Béla elnök Székács András 

kérdésére adott válaszában kitért arra, hogy amennyiben az Ökotoxikológiai Konferencia 

személyes részvétel mellett Budapesten a MATE telephelyén kerül megrendezésre, akkor is a 

Debreceni Egyetem lesz a programházigazda, azonban jelezte, hogy a program 

összeállításában, valamint a résztvevők esetében is a Debreceni Egyetem, valamint a 

társszervező MATE és Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai, illetve tudományos 

anyagaik dominálnak, azonban örvendetes lenne, ha a további hazai szakmai ökotoxikológiai 

műhelyek is bemutatnák kutatási eredményeiket a konferencián, illetve részt vennének a 

társaság munkájában. A hazai tudományos műhelyek összefogása, illetve együttműködése 

jelentős mértékben elősegíthetné az Ökotoxikológus MSc ismételt elindítását és ezzel együtt a 

tudományos utánpótlás megalapozását a hazai ökotoxikológiai kutatások biztos jövőjének 

érdekében. Bakonyi Gábor és Nagy Péter hozzászólásaikban kiemelték a BME 

ökotoxikológiai kutatócsoportját, ahol többek között Gruiz Katalin munkásságának 

köszönhetően igen komoly gyakorlatorientált tudományos munka zajlik, valamint a 

Nagyvárad téren számos szervezeti változáson átesett, de szintén színvonalas hatósági, 

valamint ökotoxikológiai vizsgálatokat folytató Pándics Tamás által vezetett 

munkacsoportokat, ahol számos végzett ökotoxikológus hallgató is elhelyezkedett. Darvas 

Béla elnök hozzászólásában jelezte, hogy sajnos Gruiz Katalinnal egy ideje nem sikerül 

felvenni a kapcsolatot, feltételezhetően a megváltozott e-mail-elérhetősége miatt, valamint 

kérte Nagy Péter segítségét a Pándics Tamással történő kapcsolatfelvétel során, továbbá 

felhívta a társaság figyelmét arra, hogy a Magyar Toxikológusok Társasága által rendezett 
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konferenciának is van ökotoxikológiai szekciója, így esetlegesen a két társaság 

együttműködése is előnyös lehetne. Székács András hozzászólásában kitért arra, hogy az 

Ökotoxikológiai Konferencia személyes megrendezése esetén érdemes lenne visszatérni a 

korábbi Fodor József teremhez, ugyanis a Villányi úti telephely a MATE-hoz tartozik, ahol 

esetleg kellemetlenségek adódhatnak abból, hogy az adott egyetemi helyszínen egy másik 

külsős egyetem a program házigazdája. Darvas Béla elnök válaszában jelezte, hogy 

programházigazda több is lehet, azonban az Ökotoxikológiai Konferencia minden esetben a 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság éves nagyrendezvénye, és nem szeretné, ha más egyetemi 

vagy tudományos szervezetekkel lenne összemosódva. A további hozzászólások során 

felmerült a veszprémi korábban Citoxlab jelenleg Charles River néven bejegyzett 

ökotoxikológiai kutatásokat is végző vizsgálóhely, amelynek munkatársai rendszeres előadói 

a Magyar Toxikológusok Társasága által szervezett konferenciának. Bakonyi Gábor jelezte, 

hogy Oláh Bélával fel lehetne venni a kapcsolatot, ugyanis ő a konferencia ökotoxikológiai 

szekciójának szervezője, így egy esetleges együttműködés mindkét társaság számára előnyös 

lehet. 

 A 2021-es közhasznúsági jelentés ismertetését követően a pénzügyi jelentést Simon 

Gergely mutatta be a társaság számára. A 2021-es pénzügyi mérleg alapján az egyesület 

pozitívan zárta az évet. A bevételek legnagyobb részét a tagdíjbefizetések képezték, 

amelyekből összesen 50.000 Ft bevétel származott. A tavalyi évhez képest nagyobb 

összegben érkezett be 1%-os SzJA-felajánlás, így a felajánlásokból összesen 32.839 Ft 

érkezett be az egyesület számlájára. A kiadási oldalon kb. 14.000 Ft banki költség, 18.288 Ft 

honlap-üzemeltetési díj, valamint az Ökotoxikológia folyóirat szerkesztéséhez szükséges 

programcsomag 24.999 Ft előfizetési díja szerepel. A társaság folyószámlájának 

záróegyenlegén feltüntetett 1.590.000 Ft összegből 1 millió Ft továbbra is lekötve áll. Ebből 

200.000 a társaság tulajdona, a további a bioKontroll működéséhez használható fel és 

lezáráskor a munkát végzők között 2022-ben kiosztásra kerül. Az Ökotoxikológia folyóirat 

jelenleg társadalmi munkában készül. Az éves mérleg alapján elmondható, hogy a kiadásokat 

nagyjából fedezik a bevételek. Simon Gergely felhívta a társaság figyelmét, hogy a részletes 

banki kimutatások bárki számára hozzáférhetők kérés esetén. 

 Darvas Béla elnök hozzászólásában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bioKontroll, 

illetve az Ökotoxikológia szakfolyóiratok lapszámainak elkészítéséhez szükséges Publisher 

szerkesztői program, sajnos csak a Microsoft Office365 programcsomaggal együttesen 

vásárolható meg, így külön nem elérhető. A megvásárolt szerkesztői szoftverrel jelentős 

mértékben javult a folyóirat grafikai minősége, valamint olvashatósága, továbbá a jogtiszta 

szoftver megvásárlásával elérhetővé válnak majd az újabb fejlesztések is. A szoftver korábbi 

verzióinak alkalmazása eddig Darvas Béla elnök önköltségén keresztül valósult meg, azonban 

az idei évben a szoftverhez való hozzáférési jogosultság érvényét veszti, így megújításra 

szorul. A szerkesztői munka során számos szerkesztői művelet csak manuálisan állítható be, 

így az esetleges gépelési, formai és szerkesztési hibák ellenőrzésében olvasó szerkesztőként 

Klátyik Szandra vett részt a bioKontroll utolsó lapszámainak elkészítése során, valamint 

bekapcsolódott az Ökotoxikológia folyóirat szerkesztői munkájába is. Darvas Béla elnök a 

továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Major Jenő korábbi vezetőségi tag 2022-ig 

rendezte a tagdíj-befizetéseit, de egészségügyi okok miatt a vezetőségi választáson nem tud 

részt venni. Major Jenő a vezetőséggel egyetértésben döntött arról, hogy a jövőben 

tiszteletbeli tagként vesz részt a társaság egyesületi tevékenységében, amelynek értelmében 

tagdíjat nem köteles fizetni, és érvényes szavazati joggal sem fog rendelkezni a 2022-es évet 

követően, azonban a továbbiakban is hozzászólhat, valamint véleményezheti a társaságot 

érintő programpontokat és határozatokat. 
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 A Felügyelő Bizottság jelentését, valamint véleményét az elhangzott közhasznúsági és 

pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban Pirger Zsolt ismertette. A közhasznúsági jelentés alapján 

megállapítható, hogy a társaságnak a 2011-es megalakulása óta összesen 54 aktív tagja volt, 

melyből 2011 és 2021 között 9 tagtárs lépett ki, ennek ellenére az elnökségnek köszönhetően 

a társaság egyre bővülő és sikeresebb tudományos, illetve tudomány-népszerűsítő 

tevékenységet folytat úgy, hogy anyagi erőforrásai szinte változatlanok. A társaság közhasznú 

tevékenysége jól átlátható és a nyilvánosság előtt is jól dokumentált. A MÖTT alapszabálya, a 

közgyűlések jegyzőkönyvei, valamint a konferencia anyagok minden érdeklődő számára 

hozzáférhetők a társaság gyakorlatilag naprakész honlapján. 2021-ben két online közgyűlése 

volt a társaságnak, májusban és novemberben. A májusi közgyűlés során a jelenlévő 10 

rendes tag és az elnökség (6) arról határozott, hogy az éves konferencia házigazdája a 

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet lesz. A 2020-as évhez hasonlóan a konferencia online 

formában került megrendezésre. A XI. Ökotoxikológiai Konferenciára előzetesen e-mail-ben 

kellett jelentkezni, de maga a konferencia és annak előadásai, az előzetes regisztrációt 

követően mindenki számára elérhető és nyilvános volt. A 2021. november 26-án 

megrendezett konferenciát az MTA és a Veszprémi Akadémiai Bizottság is meghirdette, 

valamint népszerűsítette, így a konferencia 16 rendes tag és 8 tagsággal nem rendelkező 

vendég részvételével került megrendezésre a BLKI Zoom platformján. Az Európai Unió 

általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében a résztvevők neve csak a csoporton 

belül az online megbeszélés ideje alatt volt látható. A konferencia programjában 12 előadás 

hangzott el és 8 elektronikus poszter került bemutatásra. A konferencián bemutatott 

valamennyi előadásanyag és elektronikus poszter nyilvánosan megtekinthető a társaság 

honlapján. A XI. Ökotoxikológiai Konferencia absztraktjai az Ökotoxikológia folyóirat 2021. 

évi második számában is megjelentek. Összefoglalóan megállapítható, hogy a MÖTT a 

közhasznúság elvárásainak a 2021-es évben is maradéktalanul eleget tett a pandémiás helyzet 

ellenére is. 

 A pénzügyi jelentéssel kapcsolatos vélemény ismertetetése előtt Pirger Zsolt jelezte, 

hogy kisebb eltérések voltak megfigyelhetők a pénzügyi jelentésben feltüntetett számokban, 

amelyek korrigálásra kerültek a banki kivonatoknak megfelelően. A pénzügyi jelentés szerint 

2021. január 1-én a társaság folyószámlájának egyenlege 1.564.000 Ft, amely 2020. december 

31-én a bankszámla kivonatok alapján 1.590.000 Ft-ra nőtt, amelyből a korábbi évekhez 

hasonlóan 1 millió Ft továbbra is lekötött betét. A 26.000 Ft bevétel az adott tárgyévben a 

következő bevételekből és kiadásokból állt össze. A folyószámlán a pénzmozgások azt 

mutatják, hogy az SzJA 1%-os felajánlásokból 2021-ben majdnem 33.000Ft érkezett be, 

amely területen javulás figyelhető meg a tavalyi 19.000 Ft értékben tett SzJA 1%-os 

felajánlásokhoz képest. 2021-ben a tagdíjbevételek összesen csak 50.000 Ft bevételt 

jelentettek, így jelentős elmaradások figyelhetők meg az előző évi mérlegekhez képest. A 

2021-es évre összesen 14 fő fizetett, ezért javasolható, hogy a vezetőség továbbra is, legalább 

fél évente tekintse át a tagdíjtartozások helyzetét és tegye meg a szükséges kiértesítéseket és 

intézkedéseket a társaság zavartalan működtetésének érdekében. A társaság összes bevétele 

majdnem 83.000 Ft, amely 25.000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A 2020-as évhez 

hasonlóan, a kb. 14.000 Ft összegű bankköltségek 2021-ben sem voltak jelentősek. A társaság 

további kiadásai között volt a Publisher szerkesztői programot tartalmazó Microsoft 

Office365 programcsomag kb. 25.000 Ft-os előfizetése Darvas Béla elnök számára, amelyet 

az Ökotoxikológia folyóirat szerkesztése során használ, illetve további kiadásokat jelentett a 

MÖTT honlap domain üzemeltetésének és tárhelyezési költségeinek 18.000 Ft összegű 

költsége, amelyek alapján a 2021-es év összes kiadása 57.000 Ft volt, amely 29.000 Ft 

növekedést mutatott az előző évhez képest. 

 Az elhangzottak alapján a Felügyelő Bizottság a 2021-es évi közhasznúsági és 

pénzügyi jelentés elfogadását javasolja a közgyűlés számára. További hozzászólások 
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hiányában sor került a 2021. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámolók elfogadásának 

megszavazására, amely során a közgyűlés egyhangúan elfogadta az ismertetett közhasznúsági 

és pénzügyi beszámolókat. 

 

* 

 

Az második napirendi pont során a MÖTT kibővített vezetősége, így az elnökség és a 

Felügyelő Bizottság vezetőségi tagjai lemondtak vállalt tisztségükről. A régi elnök 

leköszönése, valamint az új elnök megválasztása között az elnök funkcióját Bakonyi Gábor 

látja el. Az új vezetőségi tagok megválasztása a választási bizottság két tagja által, így 

Bakonyi Gábor és Takács Eszter levezénylésével valósul meg. 

* 

A választási bizottság tájékoztatójára, valamint az új vezetőség megválasztására a harmadik 

napirendi pont keretein belül került sor. A választási bizottság tájékoztatója során Bakonyi 

Gábor megköszönte a lemondott vezetőség áldozatos és sokrétű munkásságát, majd 

tájékoztatta a jelenlévőket a szavazás menetéről. Az elkészült szavazólapokon egyértelműen 

kell megjelölni a választott személy nevét, valamint jelölni csak olyan személyt lehet, aki 

személyesen jelen van a szavazás során és nyilatkozik arról, hogy vállalja az adott tisztség 

betöltését. Az előzetes jelölések alapján többszörös jelölések figyelhetők meg az ügyvezető 

alelnöki, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak vonatkozásában is. A helyszínen 18 

szavazattal rendelkező Tag jelent meg, így minimum 10 szavazat szükséges a választás 

érvényességéhez. Bakonyi Gábor felhívta a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 

figyelmét, arra, hogy a szavazástól való tartózkodást nem kell jelölni a szavazólapokon, majd 

ismertette a jelöltek nevét. 

- Elnök:   Darvas Béla 

- Általános alelnök: Csenki-Bakos Zsolt 

- Ügyvezető alelnök: Simon Gergely 

   Klátyik Szandra 

 

- A Felügyelő Bizottság tagjai:  Murányi Attila 

     Pirger Zsolt 

     Székács András 

     Szoboszlay Sándor 

 

 Az új vezetőség megválasztása előtt Bakonyi Gábor megkérdezte az érintett tagokat 

megtartják, illetve vállalják-e az adott tisztséggel járó vezetőségi tevékenységet és 

feladatokat. A jelöltek közül Murányi Attila és Simon Gergely nem vállalta a továbbiakban a 

vezetőségi pozíciók betöltését és visszaléptek a jelöléstől, ezért a nevük kihúzásra került a 

szavazólapokról, míg a további jelöltek vállalták a jelölésüket. A szavazó lapok kiosztását 

követően, sor került a titkos szavazásra, majd a szavazatok megszámlálására melynek 

eredményét Bakonyi Gábor ismertette. A leadott 18 érvényes szavazat alapján a MÖTT 

elnöke továbbra is Darvas Béla (17 igen), alelnöke Csenki-Bakos Zsolt (17 igen), ügyvezető 

alelnöke Klátyik Szandra (17 igen) lett. A MÖTT Felügyelő Bizottságának tagjai Pirger Zsolt 

(18 igen), Székács András (18 igen) és Szoboszlay Sándor (18 igen) lettek. 

* 

 A negyedik napirendi pont során került sor az új vezetőség bemutatkozására. Darvas 

Béla elnök köszönetét fejezte ki Simon Gergely felé, aki az egyesület megalakulása óta 

ügyvezető alelnökként segítette a társaság vezetőségének munkáját, továbbá az egyesület 

tudományos tevékenységében is jelentős részt vállalt, mivel a Greenpeace, valamint Pesticide 

Action Network szervezeteknél betöltött munkaköreinek is köszönhetően igen részletes 
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betekintést nyert a növényvédő szerek kémiai biztonságának, valamint a civilszervezetek 

nemzetközi és hazai működésének rendjébe, illetve lehetőségeibe. Darvas Béla elnök 

megköszönte a társaság bizalmát, majd további hozzászólásában kitért arra, hogy a következő 

választási ciklusban már nem fogja vállalni az elnöki tisztséget. A MATE megalakulásával az 

egy vezetés alá kerülő eddig szervezetileg elkülönült ökotoxikológiai műhelyek 

összevonásával az Ökotoxikológus MSc sikeres és magasszínvonalú újraindítása, valamint 

kiemelkedő együttműködések valósulhatnak meg, azonban konfliktushelyzetek is 

kialakulhatnak, így a jelenleg kialakult bizonytalan helyzetben az idei ciklusban még nem 

tartotta jó ötletnek az elnöki pozícióból való visszalépését, valamint továbbra is 

kihangsúlyozta, hogy a fiatalok egyesületi munkába történő bevonásával alapozható meg 

elsősorban egy társaság hosszú távú fennmaradása. Darvas Béla elnök szintén köszönetét 

fejezte ki Székács András számára, aki túlterheltsége ellenére folyamatos segítséget nyújtott a 

bioKontroll, valamint az Ökotoxikológia folyóiratok szerkesztése során, továbbá megköszönte 

Varga L. György folyamatos aktív részvételét a társaság weboldalával kapcsolatos 

teendőkben. A MATE megalakulásával egy vezetés alá kerülő ökotoxikológiai műhelyek 

jövőbeni sikeres együttműködése nagyon fontos lehet az Ökotoxikológus MSc sikeres újra 

indításában, valamint az egyetemi Doktori Iskolák magas szakmai szinten tartásában, továbbá 

a szakmában maradó végzett doktoranduszok számának növelésében. Darvas Béla elnök 

megkért minden jelenlévőt, hogy a társaság tagjaként tekintse sajátjának az Ökotoxikológia 

folyóiratot és publikáljon benne magyar nyelvű közleményeket, valamint segítse a szaklap 

terjesztését, illetve népszerűsítését. A hazai ismertség elsősorban az anyanyelven történő 

publikálás révén érhető el. Habár a kutatási eredmények első megjelenése optimálisan 

külföldi minősített tudományos folyóiratokban történik, nagyon hasznos lehet akár az 

eredményeket összefoglaló magyar nyelvű közlemények elkészítése is. Az Ökotoxikológia 

folyóiratban történő publikálás igen előnyös lehet a PhD-hallgatók számára, akik szakmailag 

magas színvonalú közleményeket tudnak megjelentetni a témavezetők segítségével, míg az 

elkészülő PhD-dolgozatok részleteinek cikk formájában történő bemutatása, illetve a 

tapasztalt kollégáknak egy-egy tudományterületet összefoglaló közlemények elkészítése lehet 

ajánlott. Az Ökotoxikológia folyóirat esetében cél egy a megjelent tudományos cikkeket 

tartalmazó pdf-tárhely kiépítése, valamint 2023-ban DOI-szám igénylése. A szavazás alapján 

a társaság vezetőségének összetételében egy személy változott, a jövőre vonatkozó tervek 

azonban változatlanok. A társaságnak a jövőben meg kell próbálnia több lábon állni, így a 

pályázati lehetőségek áttekintésére is szükség lesz, amely esetben Simon Gergely és Móra 

Veronika hozzászólásainak megfelelően valamilyen együttműködési pályázat lehet 

megcélozható környezetvédelem, illetve ismeretterjesztés témakörben. Klátyik Szandra 

megköszönte a társaság bizalmát, valamint a számára nyílt új lehetőséget, továbbá a 

kezdeteknél kiemelten szeretné kérni a tapasztalt vezetőségi tagok segítségét az új 

tisztségéhez tartozó feladatok elsajátításában. Darvas Béla elnök, illetve Simon Gergely 

egyértelmű segítségükről biztosították az újonnan megválasztott ügyvezető alelnököt és 

kiemelték, hogy elsőkörben a banki hozzáférési jogosultságok tisztázására, illetve 

biztosítására lesz szükség. 

 A megválasztott Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül Pirger Zsoltot választották 

meg a Felügyelő Bizottság elnökének 

* 

Az ötödik napirendi pont, a Fórum során Varga L. György, aki hosszú ideje foglalkozik a 

társaság honlapjának naprakészen tartásával és üzemeltetésével, felszólalásában jelezte, hogy 

a jövőben szeretné átadni a társaság weboldalának folyamatos üzemeltetésével járó 

feladatokat, amelyhez természetesen minden segítséget biztosít, illetve vállalja utódjának 

betanítását is. Darvas Béla elnök hozzászólásában kiemelte, hogy a weboldal folyamatos 

fenntartása nagyon fontos a társaság szempontjából, mivel nagyban hozzájárul a társaság 
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átláthatóságához, valamint az Ökotoxikológia folyóirat szempontjából is kiemelt fontossággal 

bír, továbbá a konferenciaanyagok és a közgyűlések anyagai is mind a társaság weboldalán 

kerülnek elhelyezésre. A MÖTT által szervezett konferenciák anyagai ISBN-számmal ellátott 

absztraktkötetekben jelentek meg eddig, így a Széchenyi Könyvtár elektronikus tárhelyén 

elérhetők, a jövőben azonban az Ökotoxikológia folyóirat adott lapszámában (évi harmadik) 

jelennek majd meg, továbbá a folyóirat DOI-nyilvántartásba vétele is szerepel a szerkesztőség 

közeli tervei között. Pirger Zsolt hozzászólásában jelezte, hogy valóban érdemes lenne 

törekedni a DOI-szám megigénylésére, mivel a PhD-hallgatók számára nagyon szigorú 

követelményeket írnak elő a Doktori Iskolák a publikációs tevékenységre vonatkozóan, így 

elsősorban a Q1-es minősítésű idegen nyelvű közlemények megjelenése a cél. Varga L. 

György felszólalásában kiemelte a magyar nyelven történő publikációk jelentőségét, továbbá 

Székács András és Nagy Péter is kiemelte, hogy a Q1-es minimumkövetelmények mellett 

érdemes, minél többféle publikációt elkészíteni a fokozatszerzést megelőzően, továbbá 

bizonyos Doktori Iskolákban a magyar nyelvű közlemények bemutatása is követelmény a 

fokozatszerzési eljárás során. Székács András további hozzászólóként felhívta a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az Ökotoxikológia folyóirat elismert, DOI-számmal ellátott 

publikációs lehetőséggé válik, úgy a magyar nyelvű cikkek megjelentetése elősegíti az 

egyetemeken dolgozók számára előírt szigorú publikációs követelmények teljesítését is. 

Klátyik Szandra hozzászólásában felvetette, hogy esetleg az egyetem TDK konferenciájának 

tudományterületileg releváns szekciójának nyertes pályaműveit a MÖTT publikációs 

különdíjban részesíthetné, amely az Ökotoxikológia folyóiratban nyújthatna publikálási 

lehetőséget a díjazottak számára. A TDK konferencián bemutatott pályaművek már többszöri 

bírálaton átesett dolgozatok, amelyek egy része tudományos közleményként megjelenhetne a 

folyóiratban, amennyiben az elkészült publikáció formailag és tartalmilag is megfelel az 

Ökotoxikológia folyóirat követelményeinek. A TDK konferencián résztvevő hallgatók 

többsége általában valamelyik Doktori Iskolában tervezi folytatni a tanulmányait, ahol a 

felvételi során nagy előnyt jelent a korábbi publikációs tevékenység felmutatása. 

 Murányi Attila kérdésében az Ökotoxikológus MSc elindításával kapcsolatban 

érdeklődött, amelyre Bakonyi Gábor válaszában jelezte, hogy a képzés jelenleg nincs fenn a 

képzések listáján, így a szak újra indításának első lépése az, hogy az egyetem vezetősége a 

minisztériummal való kapcsolatfelvételt követően kezdeményezné a képzés újbóli felvételét a 

képzési listára, majd Darvas Béla elnök jelezte, hogy az egyetem vezetősége, így többek 

között a Gödöllői Campus igazgatója Urbányi Béla is támogatja a szak újra indítását, azonban 

a képzési forma még nem tisztázott. Bakonyi Gábor és Nagy Péter egybehangzóan kiemelte, 

hogy a korábbi magas képzési színvonalból nem szabad lejjebb adni, így a korábbi 2-éves 

nappali tagozatos képzési forma a legmegfelelőbb, így a levelező képzésrend, illetve a képzés 

időtartamának lerövidítése nem lenne kedvező. Nagy Péter jelezte, hogy elvileg van lehetőség 

szakalapítási dokumentumok benyújtására, majd Szoboszlay Sándor és Bakonyi Gábor 

kiemelte, hogy az Ökotoxikológus MSc fontosságát a hazai ökotoxikológiával is foglalkozó 

vállalkozások is alátámaszthatják, mivel több végzett hallgató sikeresen elhelyezkedett a 

versenyszférában és a vállalatok képviselői közül pl. Oláh Béla állandó tagja volt az 

Ökotoxikológus mesterképzést záró államvizsga vizsgabizottságának. A hozzászólások 

alapján elhangzott, hogy esetleg érdemes lenne nyilvános támogatói nyilatkozatokat szerezni 

a versenyszférában ökotoxikológiával is foglalkozó vállalkozások, valamint jelentősebb 

tudományos műhelyek részéről, továbbá a MÖTT társasága is nyilatkozhatna, a képzés újra 

indításának szükségességéről, valamint a teljesmértékű támogatásával kapcsolatban. Murányi 

Attila hozzászólásában felvetette, hogy esetleg egy egyetemi jegyzet elkészítése elősegíthetné 

és támogathatná az Ökotoxikológus MSc újra indítását, amellyel kapcsolatban Darvas Béla 

elnök jelezte, hogy Bakonyi Gábor által készült már egy elektronikusan elérhető tananyag, 

illetve a Mezőgazdasági ökotoxikológia könyv is elérhető az ökotoxikológia iránt érdeklődők 
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számára, továbbá Bakonyi Gábor további hozzászólásában jelezte, hogy Hollandiából is 

érkezett korábban egy megkeresés az egyetem felé egy közös kooperáció keretein belül 

megvalósuló ökotoxikológus képzés kialakításával kapcsolatban. 

 További hozzászólások és felszólalások hiányában a társaság elnöke lezárta az ülést. 
 

 Budapest, 2022. május 13. 
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