
 
A Magyar Mikrobiológiai Társaság Közgyűlése 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
A Közgyűlés helye és ideje: Hotel Helikon, Konferenciaterem 
    (8360 Keszthely, Balatonpart 5.); 
    2005. október 26. 18. 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. Deák Judit  
Szavazat számláló Dr. Szűcs György 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Dr. Balázs Ervin és Dr. Hornok László. 

 
A Közgyűlés a jelölteket ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 kiküldött főtitkári beszámoló főbb 
pontjait emeli ki. 
 
- Márialigeti Károly Főtitkár úr elmondja a 1st Central European Forum for Microbiology 

rendezvény előzményét. Hangsúlyozza, hogy Elnök úr javaslatára vezettük be, a FEMS 
konferenciákkal alternálva 4 évenként tartanánk!  

- Az MMT vállalja az egészségügyben dolgozó nem orvos, nem gyógyszerész, nem fogorvos 
diplomások kamarába tömörítését. Reméljük, hogy a minisztérium elfogadja 
felajánlkozásunkat. 

- Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Supplementum kötetének 
megjelentetése lépés a folyóirat újra impaktossá tétele felé. Ebben az évben az előfizetők 
ajándékként megkapják. Jövőre is elő kell teremtenünk az összeget megjelentetésére.  

- Elkészült az MMT logoja. Főtitkár úr ismerteti a szimbólumokat.  
- Főtitkár úr az új és hagyományos pályázati lehetőségeket ismerteti: 

a. Fiatal kutatói cikk pályázat 
b. Fiatal kutatói kézirat pályázat 
c. Utazási pályázat 

- Idén 9 utazási, 16 cikk és 2 kézirat pályázat érkezett. A cikk pályázat anonim volt, és    
mindenütt független bírálók bíráltak. 

- Az MMT egy Alapszabály módosítási ad-hoc bizottság felállításával kidolgozta Alapszabály 
módosítási javaslatát. 
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- A Tagsági kártyát a közeljövőben mindenki megkapja. Ezután pl. az adatváltoztatás is online 
történik. 

- A vezetőség szeretné, ha minél több pályázat érkezne. Főtitkár úr kéri a tagságot, hogy ezzel 
segítse és értékelje az MMT vezetésének munkáját. 

 
Elnök úr átadja a szót az MMT pénztárosának, hogy tartsa meg pénzügyi beszámolóját. 
 
Kovács Gábor Pénztáros úr az előzetesen kiküldött anyag főbb pontjait ismerteti. 
- 2004-ben a vezetőség új szerkezetű költségvetési javaslatot tett a 2005. évre. A jövőben ezt a 

tavasszal összehívott Közgyűlés véleményezi majd. 
- A 2004. évi mérleg a honlapon megtalálható. 
- Dologi kiadásnál a honlap készítése és karbantartása nagy összegbe került, mert „profi 

karbantartót” szerződtettünk. 
- ÁFA köteles volt az MMT, ez is jelentős összeg. 
- A kiküldetés FEMS-delegáltunk utazását fedezte.  
- Az alapítvány az angol fontban tartott összeget forintra váltotta és OPTIMA befektetési 

jegyet vásároltunk. 
- A befektetett összeg: egy centrifuga megvásárlását jelenti. 
- Az EURO számlán 1.283.27 EUR van. 
- 2004-es kongresszus nyereséggel zárult: 2.508.038,-Ft. 
- A társaság az NCA pályázaton nem nyert. 
- Nemzetközi kongresszus szervezésére tervezünk pályázatot írni 2006-ra. 
 
Elnök úr átadja a szót az Ellenőrző Bizottság vezetőjének. 
 
Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Emődy Levente terjeszti elő. Nem talált törvényellenes 
tevékenységet sem a vezetőségi, elnökségi üléseken sem pedig a pénztári elszámolások, a 
költségvetés végrehajtása során. 
 
Elnök úr ezután megnyitja a vitát a beszámolókról. Többen érdeklődnek az Acta 
supplementum kötetről, ill. a cikkpályázatról (Szenirmai Attila, Nász István, Tóth Erika). 
Főtitkár úr kielégítő választ adott. A költségvetést, ill. az Ellenőrző bizottság beszámolóját 
illetően nem volt megjegyzés. Elnök úr elrendeli a szavazást. A három beszámolóról 
egyesével szavaz a közgyűlés és azokat egyhangúan elfogadja. 
 
 
4. Áttérünk a tagfelvételre. 
Főtitkár úr kivetíti és ismerteti az MMT-be jelentkezettek névsorát. Kérdés, megjegyzés 
nincs. A tagfelvételről listás nyílt szavazással egyhangúan, pozitívan dönt a közgyűlés.  
 
 
5. Az Alapszabály módosítás előadója a Főtitkár. 
Az Alapszabály módosításra egy bizottság alakult, melynek tagjai: Márialigeti Károly 
főtitkár, Emődy Levente, Maráz Anna, Mészáros János, Nagy Béla. Az eredményt a honlapra 
feltettük és a közgyűlés a kivetített szöveget pontról-pontra haladva – megfelelő helyen 
szavazással – értékeli. 
A változó részeket aláhúzással, ill. áthúzással tüntettük fel. Az alapszabály javaslatot ügyvéd 
véleményezte.  
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Az alapszabály változtatás célja, hogy hazánk, ill. Európa törvényi-gazdasági környezetére 
tudjunk ezután dinamikusan reagálni. Legfontosabb cél a közhasznúvá tétel, de a tagfelvétel 
és a Társaság működésének ésszerűbbé – a kor követelményeinek megfelelővé – tétele is. 
 
A főbb változások az Alapszabály pontok szerint. 
- A székhely nem változik, de a pontos címet ki kell írni. 
- A polgári jog szerint nevén nevezzük a Társaságot: nem szakmai tömörülés tehát, hanem 

egyesület. 
- Céljaink között hangsúlyossá tesszük az oktatást, az ismeretterjesztést, a nemzetközi 

szakmai kapcsolatok erősítését, kiemelten a határon túli magyar (szakmai) szervezetekkel 
történő kapcsolattartást. 

- Honlapot, időszaki kiadványt indítunk. 
- Többen hozzászólnak, hogy a Társaság közhasznú tevékenysége a 7.) pontban felsoroltnál 

lényegesen tágabb körű. Főtitkár úr tájékoztatta a tagokat, hogy a közhasznú 
szervezetekről szóló törvényben csak ezek a fogalmak találhatók meg, azokat 
alkalmazhatjuk tevékenységünkre. Egyébként a 6-9.) pontokat a közhasznúság elérése 
érdekében fogalmaztuk az alapszabályba. 

- Lényeges változás, hogy az új tagok felvétele a vezetőség hatásköre lesz ezután, ugyanakkor 
a tiszteleti tagság súlyát közgyűlési határozat is növeli a jövőben. Többen kérdezték, hogy 
jogi személy miért lehet tiszteleti tag. Főtitkár úr elmondja, hogy lehet olyan jogi személy, 
amely az MMT-t, illetve a magyar mikrobiológia ügyét jelentősen segíti. Szénási 
Zsuzsanna azt javasolja, hogy a tiszteletbeli tagságról a vezetőség döntsön. Főtitkár úr 
szavazással viszi döntésre a kérdést. A közgyűlés egy ellenszavazattal az eredeti javaslat 
mellett dönt. 

- A pártoló tagság kérdése teljes körűen a Vezetőség hatáskörébe tartozik (a pártoló tagdíjat 
illetően is). Itt egyfajta szponzori rendszer kialakítására gondoljunk. 

- A Közgyűlést illetően új feladatok következnek a közhasznúságból. Ezeket 
megfogalmaztuk. Külön pontot alkottunk a szavazás rendjének. Megszűnés, más 
társasággal való egyesülés esetén a teljes tagság kétharmadának egyetértésére lesz 
szükség. 

- Ferenczi Emőke megkérdezi, hogy mennyiben érinti ez FEMS (Federation of the European 
Microbiological Society) kapcsolatunkat. Főtitkár úr tájékoztatja, hogy ez csupán tagság, a 
változtatás nem befolyásolja, sőt erősíti az európai kapcsolatokat. 

- A vezetőségi ülések nyilvánosságának kérdésében vita alakul ki. Deák Tibor javasolja, hogy 
bármely ügyben tarthassunk zárt ülést. Főtitkár úr szavazásra bocsátja a kérdést. A 
közgyűlés 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az eredeti javaslatot támogatja. 

- Az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó szabályozás jelentősen bővül a módosított 
Alapszabályban. Ez a törvényi előírások miatt kell így legyen, de az elemi logika is ezt 
diktálja. Több hozzászólás során tisztázzuk, hogy ez azt jelenti, hogy nem lehet valaki az 
Ellenőrző Bizottság és a Vezetőség tagja egyszerre pl. Vita alakul ki az 
összeférhetetlenségi szabályok értelmezéséről, amelyet Főtitkár úr válaszai és példái 
oldanak fel. 

- Változás az Alapszabályban, hogy a pénztáros csak tagunk lehet, ugyanakkor az ellenőr nem 
feltétlen a társaság tagja, viszont gazdasági-pénzügyi szakismeretének kell lennie. 

- Alapszabályban határoztuk meg a Manninger emlékérem adományozási szabályait. 
 
Miután több kérdés nem merült fel az Alapszabály módosítással kapcsolatban, Főtitkár úr 
végszavazást kért: 
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A Magyar Mikrobiológiai Társaság egységes új Alapszabályát a Közgyűlés egyhangúan (0 
ellenszavazat, 0 tartózkodás) elfogadja, és egyúttal egyhangúan dönt (0 ellenszavazat, 0 
tartózkodás) arról, hogy az 1989. november 27. óta érvényben volt alapszabály hatályát 
veszti. A Közgyűlés felhatalmazza Főtitkár urat, hogy jogi képviselet igénybevételével tegye 
meg a megfelelő lépéseket a bírósági bejegyzés érdekében. 
 
6-7-8. Elnök úr átadja a 
 - legjobb fiatal előadók (10 fő) 
 - nyertes kéziratok (2 db, 5 fő) 
 - cikkpályázati nyertesek (16 fő) 
elismerő oklevelét. 
 
 
9. A bejelentések keretében Elnök úr tájékoztat a Közgyűlést követően sorra kerülő – a 
mikrobiológiát népszerűsítő – zenés előadásról. Megköszöni az aktív részvételt és a 
Közgyűlést bezárja.  
 
Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Minárovits János      Dr. Deák Judit 
  elnök             jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Balázs Ervin     Dr. Hornok László 
     hitelesítő            hitelesítő  
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