A Magyar Mikrobiológiai Társaság Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV
A Közgyűlés helye és ideje: MTA Székház, Nagyterem (Budapest, V., Roosevelt tér 9. II.
em.); 2006. április 04. 12.30 óra.
A Közgyűlés lefolyása:
1. Minárovits János Elnök úr köszönti a megjelenteket, és örömmel állapítja meg, hogy a
Közgyűlés – a megjelentek száma alapján határozatképes.
2. Mielőtt a napirendre térne három közgyűlési funkcióra tesz javaslatot.
Jegyzőkönyv vezető: Dr. Szűcs György
Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Harrach Balázs és Dr. Mezei Mária.
A Közgyűlés a jelölteket ellenszavazat nélkül a jelöltek tartózkodásával egyhangúan
megválasztja.
Ezt követően Elnök úr az előzetesen megküldött Napirend változtatás nélkül történő
elfogadására tesz javaslatot. A jelenlevők hozzászólását kéri. Hozzászólás nincs, a Közgyűlés
a napirendet egyhangúan elfogadja.
3. Elnök úr átadja a szót a Főtitkárnak, aki az írásban is kiküldött alapszabály módosítást
mutatja be.
Márialigeti Károly főtitkár úr legelőször is tájékoztatja a tagságot arról, hogy az ezt
megelőző Keszthelyen, 2005. november X-én tartott közgyűlésen elfogadott új alapszabállyal
kapcsolatban a bíróság hiánypótlásra szólította fel a társaságot. A bíróság által szabott nagyon
rövid – 30 napos határidő alatt közgyűlést nem lehetett összehívni, ezért az alapszabály
módosítást visszavontuk – az nem lépett hatályba. Az alapszabály tervezetet az elmúlt időben
a bírósági hiánypótlásban előírtaknak megfelelően kiegészítettük, és a vezetőség is tárgyalta, a
változtatásokat a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Az új alapszabály tervezetet kivetítjük, ott sárga háttérrel került kiemelésre a
módosított szöveg. A Főtitkár vezetésével pontról-pontra végighaladunk a változtatásokon a
Közgyűlés véleményét kérve.
Vita alakul ki a következő kérdésekben:
- Berencsi György észrevételezi, hogy az Elnökség döntéseinél az „Elnök szavazata
miért nem számít”? Főtitkár úr kifejti, hogy a szűkkörű gréniumban a döntések
meghozatalakor konszenzusra kell törekedni.
- Mészáros János professzor úr a 22.2 pont kapcsán kérdezi, hogy mit jelent, és hogyan
biztosítható az elnökségi ülések nyilvánossága? Főtitkár úr jelzi, hogy az elnökségi ülések
előzetesen meghirdetett időpontokban és helyen kerülnek sorra. Az ülések meghívói is
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elérhetők a Társaság honlapján. A nem választott résztvevőnek hozzászólási joga van, de
szavazati joga nincsen.
Több kérdés nem merült fel így Főtitkár úr egyben tette fel szavazásra az új
alapszabályt.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság egységes új Alapszabályát a Közgyűlés
egyhangúan (0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) elfogadja és egyúttal egyhangúan dönt arról,
hogy az 1989. november 27. óta érvényben volt alapszabály hatályát veszti. A Közgyűlés
felhatalmazza a Főtitkárt a bejegyzés megtételére.
Elnök úr átadja a szót az MMT pénztárosának, hogy tartsa meg pénzügyi beszámolóját.
Kovács Gábor Pénztáros úr az előzetesen kiküldött anyag főbb pontjait ismerteti (2005. évi
beszámoló mellékelve). Az adatokat kivetíti és az egyes tételekhez magyarázatot fűz.
A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadja.
4. Áttérünk a 2006. évi pénzügyi tervre.
Az előzetesen kiküldött és kivetített tervhez kérdés nincs. A Közgyűlés a Társaság
2006. évi pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadja.
5. A bejelentések pontban Elnök úr aktuális szakmai kérdésekről szól, majd berekeszti a
Közgyülést.
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