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Minárovits János Elnök úr megnyitja az ülést és javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőre Dr. 
Deák Judit személyében, valamint jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dr. Pusztai Rozália, Dr. Szűcs 
György. A Közgyűlés egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja a 
javaslatot. Elnök úr átadja a szót a Főtitkárnak. 
 
 Márialigeti Károly Főtitkár úr ismerteti az előzetesen a társaság honlapján közzétett 
napirendi pontokat (lásd melléklet) és szavazást kér a napirendről. A Közgyűlés a napirendet 
változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadja. 
 
 A Főtitkár a helyszínen is kiosztott, ill. kivetített írásos beszámolóhoz rövid 
megjegyzést fűz. Kiemeli, hogy a vezetőségi és elnökségi üléseken határozat született a 
tagrevízióról, a tagdíj emeléséről, az MMT honlapjáról. Megindult az Alapszabály módosítás 
előkészítése, az Alapszabály első módosított változata elkészült. Év közben Dr. Lontai Imre 
pénztáros lemondott. 
 A Társaság honlapja elindult, jövőre már csak elektronikusan lehet regisztrálni a 
Nagygyűlésre. A honlap akkor működik jól, ha a tagság működteti. Várunk fotókat, 
információkat stb. 
 A tagrevízió során 900 levelet küldtünk ki, alig kétszázan jeleztek vissza. 
 A közhasznúvá történő átalakulásunk miatt fontos az alapszabály megváltoztatása, 
véglegesítése. A honlapon is lehet majd javaslatokat tenni a módosításra. Egy bizottság 
alakult, mely a javaslatokat áttekinti, véglegesíti a Közgyűlés elé terjesztendő változatot. 
 Ivánovics György professzorról száz éves születési évfordulója alkalmából a Szegedi 
Tudományegyetem a Dóm téren felállított emléktáblával emlékezett meg. Az MMT anyagilag 
is támogatta az emléktábla-állítást. 
 67 pályázat érkezett a nagygyűlési részvétel támogatására, ezúttal a pályázók fele 
kaphatott támogatást. A legjobb előadók, poszterek szerzői is díjat kapnak. Ösztöndíjak, 
utazási támogatások esetében éljen mindenki a FEMS nyújtotta lehetőségekkel, 
pályázatokkal. 
 
 A pénzügyi beszámoló (lásd melléklet) kiegészítéseképp Főtitkár úr megjegyzi, hogy a 
2003. évi Nagygyűlés veszteséges volt. Legnagyobb kiadást az ösztöndíjak és a meghívott 
előadók ellátása jelentette. 
 Belák Sándor kérdezi, hogy a honlapra fordított kiadásokkal lehetne-e spórolni. A 
Főtitkár megjegyzi, hogy professzionális honlap készítővel csináltattuk a honlapot, amelynek 
az éves fenntartása már csak tízezres nagyságrendű lesz. 
 Főtitkár úr szavazást rendel el mind az írásos, mind pedig a pénzügyi beszámolóról. A 
Közgyűlés mind az írásos beszámolót, mind pedig a pénzügyi beszámolót egyhangúlag 
elfogadja. 



 
 A 2005. évi tagdíj emelését az teszi szükségessé, hogy a jelenlegi 300 Ft összeget a 
posta és nyomtatvány előállítási költségek felemésztik. Az írásos előterjesztés aktív, dolgozó 
tagokra 1800,- Ft/év, a bérrel, fizetéssel nem rendelkezők esetében 600 Ft. A nyugdíjasok 
nem fizetnek részvételi díjat az MMT Nagygyűléseken, Kongresszusokon. 
 Mészáros János professzor kérdezi mit jelent, hogy bérrel, fizetéssel nem rendelkezők. 
Főtitkár úr válaszában kifejti, hogy elsősorban az egyetemi hallgatókra és a csak nyugdíjból 
élőkre gondolt. Mészáros professzor javasolja, hogy akkor ezt írjuk (nyugdíjas vagy egyetemi 
hallgató). 
 Novák Ervin nyugdíjas tagtársunk felveti, hogy Manninger díjas, tehát nem fizet 
részvételi díjat. Nincs ugyanakkor cég, amelyik szponzorálná a szállodai díjat. Jó volna, ha a 
nyugdíjasok is kaphatnának ösztöndíjat. Főtitkár úr vezetőségi ülés elé fogja vinni a kérdést, 
áttekintjük a Társaság „támogatási” rendszerét. 
 Mezey Ilona kéri a Gyesen lévő kismamák tagdíjának 600 Ft összegben történő 
megállapítását. Miczák András kérdezi, hogyan lehet, ha csak két levelet kapnak a tagok, 
hogy kevés a 300 Ft. Főtitkár úr jelzi, hogy nagyon sokan nem fizetnek tagdíjat! 
 A társaság 1 tartózkodással elfogadta a tagdíjemelést, azzal módosítva az 
előterjesztést, hogy a Gyesen levők is 600.- Ft összeget fizessenek. 
 
 64 tagfelvételi kérelem érkezett. Egyhangúlag elfogadta a felvételüket a tagság. 
 
 A legjobb fiatal prezentálók díjait Minárovits János elnök úr adta át (lásd melléklet). 
 
 A Társaság Pénztárosának megválasztásához Elnök úr javaslatot tesz a Szavazatszedő 
Bizottságra. Vezető: dr. Szűcs György. Tagok: dr. Kónya József, dr. Schneider György. 
 A Szavazatszedő Bizottságot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 A Főtitkár javaslatot tett Kovács Gáborra, aki a fővárosi ANTSZ 
Víruslaboratóriumában dolgozik. Kérte a jelöltet, hogy mutassa meg magát. Ezután 
megkérdezte a Közgyűlés résztvevőit, hogy van-e másik személyi javaslat. Természetesen 
csak olyan tagra lehet javaslatot tenni, aki jelen van és nyilatkozik arról, hogy a tisztséget 
elvállalja. Miután másik javaslat nem volt elrendelte a titkos szavazást. 
 A szavazás menetét Szűcs György ismertette. A Közgyűlés a szavazatszámlálás alatt 
áttért az Egyebek napirendi pontra. 
 
 Ferenczi Emőke megköszöni, hogy nem ugyanabban az időben van az MMT 
Nagygyűlése és az Infektológiai Kongresszus. Megjegyzi, hogy vannak a laboratóriumokban 
igen okos, megbízható asszisztensek, akik az MMT-től több figyelmet érdemelnének. 
 Simon Gyula szerint az pdf formátumban írt fájlok a honlapról nem tölthetők le. Elnök 
úr jelzi, hogy szükség lesz a honlap angol nyelvű változatára is. 
 
 A Szavazatszedő bizottság elnöke kihirdeti a Pénztáros választás eredményét: 107 
érvényes szavazat érkezett, 106 igen, 1 nem. 
 
 Minárovits János elnök úr megköszönve a kitartó részvételt bezárja a Magyar 
Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Közgyűlését. 
 
 
 
          Dr. Deák Judit 
          jegyzőkönyv vezető 
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 Dr. Pusztai Rozália   és    Dr. Szűcs György 
     Jegyzőkönyv hitelesítők 


