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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
A Közgyűlés helye és ideje: MTA Székház, Nagyterem (Budapest, V., Roosevelt tér 9. II. 
em.); 2007. május 14. 10.00 óra. 
 
A Közgyűlés lefolyása: 
 
1. Minárovits János Elnök úr köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – a 
megjelentek száma alapján - nem határozatképes. Ezért a Közgyűlést bezárja és újra 
összehívja 11.45-re. 
 
Elnök úr megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az a megjelentek számára tekintet 
nélkül a meghívóban közölt napirendi pontok tekintetében határozatképes. 
 
Közgyűlési funkciókra tesz javaslatot. 

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Deák Judit 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Benkő Mária és Dr. Ongrádi József 

 
A Közgyűlés a jelölteket ellenszavazat nélkül (a jelöltek tartózkodásával) egyhangúan 
megválasztja. 
 
2. Elnök Úr ezek után átadja a Magyar Mikrobiológiai Társaság díjait. 
 
3. Elnök úr a harmadik napirendi pont ismertetésére átadja a szót a Főtitkárnak, aki ismerteti a 
tiszteletbeli tagjelöltek tevékenységét. Főtitkár úr elmondja, hogy az az új alapszabály 
értelmében a Közgyűlés hagyja jóvá a jelölteket. 
A jelenlevők hozzászólását kéri. 
Hozzászólás nincs, a Közgyűlés a napirendet egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) elfogadja. 
 
3. Elnök úr felkéri Főtitkár urat, hogy tartsa meg éves beszámolóját. Főtitkár úr utal az írásos 
beszámolóra és kiemeli a közhasznúvá válás előnyeit (pályázati lehetőségek: működési 
költségek beruházás, határon túliakkal kapcsolattartás). Jelzi a honlappal kapcsolatos 
változásokat, fontosnak tartja a kézirat-, cikkírás- és utazási pályázatokat. Bejelenti, hogy az 
MMT vezetése hossza tárgyalásokat folytatott az „Acta” szerkesztőivel. 2007-től nagy Károly 
lett a főszerkesztő. 
Elnök úr kéri a hozzászólásokat. 
Hozzászólás nincs. A főtitkári beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Közgyűlés. 
 
Elnök úr átadja a szót az MMT pénztárosának, hogy tartsa meg pénzügyi beszámolóját. 
 
4. Kovács Gábor Pénztáros úr az előzetesen kiküldött anyag főbb pontjait ismerteti (2006. évi 
beszámoló). Az adatokat kivetíti és az egyes tételekhez magyarázatot fűz. 
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A beszámolóról vita nem alakul ki, a beszámolót a tagság egyhangúan (tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül) elfogadja. 
 
Elnök úr kéri az ellenőrző bizottság beszámolóját. 
 
5. Emődy Levente helyett Takács Mária olvassa fel. Az ellenőrző bizottság elfogadásra 
javasolja a pénzügyi beszámolót és az MMT éves működését. 
Hozzászólás, kérdés nem hangzik el, az ellenőrző bizottság beszámolóját ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el a Közgyűlés. 
 
6. A közhasznúsági jelentést főtitkár úr ismerteti. Felhívja a figyelmet az anyag néhány fontos 
pontjára: a honlapfejlesztés költsége a tervezett összeg 212 %-a lett, az MMT mérlege szerint 
a társaság tőkéje 1.321.- eFt-tal nőtt. 
Hozzászólás, kérdés nem hangzik el, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a 
Közgyűlés. 
 
7. Áttérünk a 2007. évi pénzügyi tervre. Kovács Gábor Pénztáros úr az előzetesen kiküldött 
anyag főbb pontjait ismerteti. Az adatokat kivetíti és az egyes tételekhez magyarázatot fűz. 
Kiemeli, hogy az MMT fotópályázatot hirdet meg. 
Nagy Károly kérdezi, hogy lehet-e hirdetéseket feltenni a honlapra. Főtitkár úr válasza igen, 
jelzi ugyanakkor, hogy a „klikkelés számtól” függ, hogy anyagilag megéri-e a hirdetőnek. 
hirdetőket. 
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés a 2007. évi pénzügyi tervet. 
 
8. Elnök úr a FEMS pályázatokra (fiatalok), Főtitkár úr a Nemzetközi Kongresszusra hívják 
fel a figyelmet. Minden új MMT tag-jelentkezőt május 31-ig felvesz az MMT tagjai sorába. 
Nagy Erzsébet professzor asszony az ESCMID honlapjára hívja fel a figyelmet. 
 
Több bejelentés nincsen, ezért elnök úr - a részvételt megköszönve - berekeszti a Közgyűlést. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Minárovits János             Dr. Deák Judit 
  elnök             jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Benkő Mária     Dr. Ongrádi József 
     hitelesítő            hitelesítő 
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