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Dr. Márialigeti Károly fõtitkár köszönti a résztvevõket, megállapítja, hogy határozatképes az
Elnökségi ülés. Bejelenti, hogy kimentette magát Lontai Imre, Maráz Anna és Minárovits
János. Maráz Anna a napirendi pontokhoz levélben elküldte véleményét-hozzászólását.
Megkérdezi a Vezetõséget, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki
hozzászólni. Megjegyzi, hogy az Egyebek napirendi pontban Mándi Yvett, Karaffa Levente,
valamint Lontai Imre kéréseit, bejelentéseit is tárgyalni fogjuk.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet.
ad 1. SOTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatói pályázatának véleményezése.
A SOTE vezetése Gergely professzor urat kereste meg a pályázattal kapcsolatban.
Márialigeti fõtitkár úr ismerteti a pályázatok felépítését és emlékeztet, hogy azok lényegi
részét (önéletrajz, minõsítési kritériumok, vezetõi elképzelések) az elnökség tagjai (az érintett
Minárovits János kivételével) megismerhették. Javasolja továbbá a pályázatok megvitatása
után a titkos szavazást.
Fõtitkár úr felolvassa Maráz Anna véleményét, a rangsort, melyet felállított nem
ismertette.
Gergely professzor olvasta a teljes pályázatokat. Elmondja, hogy Minárovits dr.
februárban védi meg a nagydoktori disszertációját. Tudományos tevékenységének íve, csúcsa
az elmúlt 5 évre esik. Nagy Károly közleményeinek nagy a citációs száma, magas az impakt
faktora, azonban zömében nem itthon végzett kutatómunkájára kapta.
Mándi professzor asszony azt elemzi, hogy melyik jelölt a legalkalmasabb az oktatói
munkára, milyen az iskolateremtõ képessége. Minárovits Jánost emeli ki.
Farkas akadémikus a tudományszervezõ tevékenységet vizsgálva kiemeli, hogy
Minárovits János MMT fõtitkár volt, e réven is, de érdeklõdése alapján is interdiszciplináris
ismereteket szerzett az elmúlt két fõtitkári ciklus alatt.
Emõdy professzor megerõsíti, hogy Minárovits János átlátja Európa és a világ
mikrobiológiai vonulatait. Pécsett habilitált, igen magas színvonalú elõadásokat tartott.
Dr. Deák Judit elmondja, hogy Nagy Károly kiváló elõadó, jó oktató, magas
citációkkal, érdeklõdési köre zömében az AIDS diagnosztikára összpontosul.
Dr. Takács Mária megjegyzi, hogy Minárovits János jól adaptálta a külföldi
tapasztalatait, új tudományágat vezetett be hazatérése után.
Márialigeti Károly a vezetõi terveket vizsgálta. Minárovits terve tûnt számára a
legszélesebb körûnek.
A titkos szavazás eredménye: egyhangúlag (8 szavazat) Minárovits Jánost támogatta az MMT
elnöksége.
ad 2. Keszthelyen lesz a 2004. évi Nagygyûlés október 7-9. között.
Két lényeges ok szólt Keszthely mellett: nem kérnek terembért. A kiállítási terület is
olcsóbb. Felszereltség és a termek kinézete is jobb, mint a balatonfüredi volt. Kiállítóknak

lesz elég hely, magasabb bérleti díjért jobb helyeket is lehet majd bérelni. A nagyteremben
300 férõhely van. A kisebb termek is megfelelõek. Poszterkiállítás a bowling teremben lesz.
A szerzõdéskötés most zajlik.
1. nap délutánján plenáris ülést tervezünk, melynél a vitára is bõven jut idõ.
Egyebekben korlátozni kellene az elõadások számát.
Hosszabb távon gondolkodva is alkalmas lehet Keszthely, mert a nemzetközi
kongresszus kérdése is megoldható. Most adtak át a belvárosban egy Kongresszusi
Központot.
A kirándulásra több lehetõség is van. Rögvest "adja magát" a Kisbalaton. Karaffa
Levente javasolja a fenékpusztai madárgyûrûzõ állomás meglátogatását. Keszthelyen Festetics Kastély, Kocsi Múzeum.
A szálloda azt szeretné, ha a résztvevõk a Helikonban szállnának meg, más szállodát
- általunk szervezetten - nem vennének igénybe.
ad 3.
1. Lontai dr. bejelentette lemondását a pénztárosi funkciójáról. Elnök úr - a mûködés
fenntartása érdekében - mindenképpen megpróbálja segítségét kérni, hogy közgyûlésig
maradjon.
2. Mándi professzor azzal a kéréssel fordul az Elnökségéhez, hogy Ivánovics
professzor 100 éves születésnapjára Szegeden, a Dóm téren felállítandó relief elkészítéséhez
járuljon hozzá a MMT. A szobrász tiszteletdíja 300 000,- Ft. Fõtitkár úr elsõ reakciója az volt,
hogy van a Társaságnak ennyi pénze, azonban a kérés precedenst teremt.
Mándi professzor asszony kifejti, hogy Ivanovics professzor Úr az MMT-nek hosszú
ideig elnöke volt.
Márialigeti fõtitkár úr azzal a feltétellel bocsátja szavazásra a 300 000,- Ft + ÁFA
összeget, hogy a reliefen szerepeljen, hogy azt az MMT állította Ivánovics professzor 100
éves születésnapjára.
3. Karaffa Levente tájékoztat, hogy az a javaslat érkezett, miszerint a MMT
Nagygyûlés részeként megrendezésre kerülõ Fermentációs Kollokvium legyen angol nyelvû.
Csak 1 angol nyelven elõadó osztrák hölgy jön.
Gergely professzor megjegyzi: magyarul is tudni kell, legyen magyar a hivatalos
nyelv. Szentirmay professzor kifejti, hogy ez az összejövetel nemcsak a tudományos
alkalmazottaknak, hanem a technikusi, üzemmérnöki rétegnek is szól.
A társaság a Nagygyûlésen a magyar nyelvet tartja hivatalosnak.
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