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Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Minárovits János elnök köszönti a résztvevőket és megnyitja az ülést.
Márialigeti Károly főtitkár úr felkéri Nagy Erzsébet professzor asszonyt, hogy ismertesse az
egészségügyben dolgozó nem orvos végzettségű felsőfokú szakemberek továbbképzésének és
érdekképviseletének aktuális helyzetét. Nagy Erzsébet elmondja, hogy négy éve folynak
tárgyalások, melyeknek tárgya a biológusok és vegyészek bizonytalan helyzetének
megoldása. Az egészségügyben egyre kevesebb az orvos diplomával rendelkező
mikrobiológus, a nyugdíjba menő orvosok után nincs utánpótlás. A nem orvos-diplomások
kompetenciája kérdéses a leletaláírás, és a laborvezetői, részlegvezetői kinevezés
tekintetében.
A Magyar Labordiagnosztikai Szakmai Kollégium vállalja a vegyészek és egyéb diplomások
regisztrálását, a mikrobiológia azonban külön szakma az EU-ban, nem lehet összemosni a
labordiagnosztikával. Kérdés, hogy a Magyar Mikrobiológiai Társaság az orvosi
mikrobiológia területén vállalni tudja-e a nem orvos diplomások regisztrálását.
Farkas József kérdezi, hogy milyen létszámra lehet számítani és ezek közül kb. hányan tagjai
az MMT-nek. Nagy Erzsébet szerint kb. 60-80 emberről lehet szó. Az idősebbeknél
figyelembe lehetne venni az egészségügyben eltöltött időt és egy tanfolyam után
automatikusan regisztrálni lehetne őket. A fiatalok számára lenne fontos a képzés: a klinikai
vonatkozások ugyanis a graduális képzésből hiányoznak.
Márialigeti Károly kiemeli, hogy az MMT-t közhasznúvá, vagy kiemelten közhasznúvá kell
tenni. Az MMT által fenntartott kamara állami közfeladatot végezne. Márialigeti Károly
nagyobbra becsüli 80 főnél a nem orvos diplomával egészségügyben dolgozók számát.
Takács Mária megkérdezi, hogy milyen tematikájú lenne az oktatás.
Nagy Erzsébet: a négy orvosi egyetem és a szakmai kollégium egyezteti a tematikát. A képzés
hasonló lenne az orvosi mikrobiológiai szakorvosi képzéshez a klinikai blokk kivételével.
Ehelyett erősebb lenne az epidemiológiai és a kórházi járványügyi oktatás.
Emődy Levente elmondja, hogy a mikrobiológus szakorvos-jelöltek száma rendkívül
alacsony. Évente tartanak egyhetes tanfolyamot „Válogatott fejezetek a mikrobiológiából”
címmel, volt olyan év, amikor a jelentkezők kis száma miatt a tanfolyam elmaradt. Ha a nem
orvos diplomások is szerezhetnének szakképesítést, a jelentkezők száma növekedhetne.
Minárovits János szerint az MMT-ben kedvező a fogadtatás a regisztráció elvállalására. Az
elnökség jelenlevő tagjai szavaznak: 100% szavaz a feladat elvállalása mellett.
Márialigeti Károly ismerteti, hogy beadvány érkezett az MMT-hez, miszerint Nász István, az
IUMS Vírustaxonómiai Bizottságának tagja csak ritkán tud eljárni a bizottság üléseire. A
beadvány javasolja, hogy az MMT képviseletet meg kellene változtatni, hogy a magyar
érdekeket jobban képviselhessük. Márialigeti Károly elmondja, hogy megbeszélést folytatott
Nász István professzor úrral, aki életkorára való tekintettel javasolta, hogy helyette a
tisztséget Minárovits János lássa el.

Benkő Mária szerint a háromévenkénti kongresszuson derült ki, hogy nincs magyar
képviselet, pedig ez a poszt nagy aktivitást igényel. Különösen egy új víruscsalád esetén
nagyon bürokratikus az eljárás.
Minárovits János úgy érzi, hogy ő nem elég jártas taxonómiai kérdésekben. Javasolja, hogy a
tisztet Benkő Mária vagy Harrach Balázs töltse be.
Benkő Mária felajánlja, hogy elvállalja a képviseletet és utánanéz, hogy milyen adminisztratív
lépéseket kell tenni személyi változások esetén.
Márialigeti Károly a következő napirendi pontban tájékoztatást ad a 2005. évi Nagygyűlés
szervezésének állásáról. A horvát mikrobiológusok már kijelölték azokat a kollégákat, akik a
szervezésben segíteni fognak. Még nem jött válasz minden szekcióelnöktől arra, hogy milyen
„hívószavak” kerüljenek a felhívásba. A virológusok ISTVAN nevű szekcióval fognak
emlékezni Földes István professzor úrra. A FEMS európai konferenciái közé kell szervezni a
CEFORM rövidítésű a Central European Forum for Microbiology konferenciáit.
Márialigeti Károly kiosztja az Acta Microbiologica et Immunologica folyóirat
Supplementumában megjelenni tervezett kongresszusi absztrakt laptükör tervezetét. Közli,
hogy árajánlatot még nem nyújtottak be. A Supplementum ugyanolyan formátumban jelenne
meg, mint a többi szám, azzal a különbséggel, hogy a Szerkesztő bizottság helyén az aktuális
konferencia megjelölése lenne. Az évi négy rendes szám mellett ez pluszszámként jelenne
meg, amit idén a mintegy száz előfizető kiegészítésként, ingyen kapna. Így ez nem
befolyásolja a lap IF-es megítélését.
Előfizetők számára az Akadémiai Kiadó honlapján az Acta Microbiologica et Immunologica
elektronikusan is hozzáférhető. Jó volna, ha az MMT és a lap mintegy kölcsönösen
szponzorálnák egymást. Az MMT cikkpályázatot hirdet, hogy az Acta-ban több cikk
jelenhessen meg, Az Akadémia Kiadó vezetése dönt arról, hogy MMT tagok kedvezményes
elektronikus hozzáférést kaphassanak.
Márialigeti Károly kiosztja a 2005. évi Nagygyűlés tervezett regisztrációs lapját. Véleménye
szerint a Nagygyűlés 100 EUR-os részvételi díja kevés, legalább 150-re emelni, a helyszínen
200 Eurot kelljen fizetni. Meg kell emelni a különbséget az MMT tagok és nem-tagok között
is. A kirándulás a sümegi várba lesz, ahol lovagi tornával egybekötött vacsorát tálalnak.
Minárovits János megjegyzi, hogy el kellene kerülni, hogy a vacsorához ne terítsenek fel
evőeszközt. Ebben az elnökség egyetért.
Márialigeti Károly elmondja, hogy a szállás félpanzióval együtt értendő, de azoknak, akik
nem a Hotel Helikonban laknak, lehetőség lesz külön csak étkezést befizetni.
Maráz Anna megkérdezi, milyen rendszerű lesz idén a fiataloknak szóló támogatás.
Márialigeti Károly szerint ugyanolyan, mint eddig, 20-25 ezer Ft, a kongresszuson
készpénzben felvehető ösztöndíj.
Takács Mária megkérdi, hogy lehet-e majd a Nagygyűlésen kreditpontokat szerezni.
Márialigeti Károly azt válaszolja, hogy igen. A tudományos program júliusban már kiderül,
ekkor lehet kérni a kreditpont megállapítást. Arról is lehet igazolást kiállítani, ha az előző
nagygyűlésen előadást tartott valaki.
Emődy Levente bejelenti, hogy Rausch professzor ősszel 100 éves lenne. Dombormű
készíttetéséhez anyagi segítséget kér. Az idei nagygyűlésen szekció vagy a plenáris ülés
viselhetné a professzor nevét.
Márialigeti Károly kéri, hogy a következő két hétben jussanak el hozzá azok a nevek,
amelyek ilyen szempontból számításba jöhetnek.
Minárovits János bezárja az ülést.
Takács Mária

