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Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Minárovits János elnök köszönti a résztvevőket és megnyitja az ülést. A vezetőség
beleegyezését kéri, hogy a távollevő Deák Judit titkár helyett Takács Mária vezethesse a
jegyzőkönyvet. A vezetőség egyhangú szavazattal elfogadja a javaslatot. Minárovits János
emlékezteti a résztvevőket, hogy a közelmúltban a mikrobiológia négy kiemelkedő
egyénisége hunyt el: Farkas Elek, D. Tóth Ferenc, Dömök István és Ferenczy Lajos. A
vezetőség rövid felállással emlékezik az elhunyt mikrobiológusokra.
1. Márialigeti Károly főtitkár tájékoztatja a vezetőséget, hogy februárban elnökségi ülés
tartottak, melynek egyik tárgya a Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai Intézetének
vezetésére beadott három pályázat véleményezése volt. Az Elnökség az Intézet vezetésére
Minárovits Jánost ajánlotta, a többi pályázó között nem állított fel sorrendet. A elnökségi ülés
másik napirendi pontja Ivánovics professzor 100 éves születési évfordulója méltó
megemlékezésének támogatása volt: a Társaság az Alapítvány terhére anyagi segítséget
nyújtott a szegedi emléktábla avatásához.
Mándi Yvett ezúttal is köszöni az emléktábla felállításhoz kapott segítséget.
2. Márialigeti Károly főtitkár a korábban elküldött beszámolót kiegészítve bejelenti, hogy 1,2
millió Ft-tal csökkent tavaly a Társaság vagyona, a nemzetközi konferencia miatt. A
beszámolót a vezetőség egyhangúlag elfogadja.
3. Márialigeti Károly főtitkár a korábban elküldött beszámolót elemezve rámutat, hogy az
Alapítvány vagyona esetében mintegy 1 millió Ft növekedés van. Figyelmezteti a
jelenlevőket, hogy ez csak átfutó tétel, nem igazi vagyongyarapodás. A beszámolót a
vezetőség egyhangúlag elfogadja.
4. Márialigeti Károly főtitkár bemutatja az MMT honlap-tervezetét, elmondja, hogyan fog
működni a honlap. Lesz elektronikus tagfelvételi és kongresszusi regisztrációs lehetőség, a
MMT Nagygyűlés absztraktokat csak elektronikusan lehet majd beküldeni. Az MMT
támogatói kört szeretne kialakítani. Ha sokan klikkelnek a honlapra, érdemes a támogatói
körbe bekerülni.
Mándi Yvett javasolja, hogy legyen link kapcsolat a vezetőség tagjainak honlapjára.
Minárovits János szeretné, ha lenne csak tagoknak szóló régió. Márialigeti Károly főtitkár
szerint ezek a kérések megoldhatók.
Gönczöl Éva kérdezi, hogy lehet-e információt kérni a honlapon keresztül, Konkoly-Thege
Mariann pedig javasolja, hogy legyen „Diagnosztikus segítség” oldal. Márialigeti Károly
közli, ehhez az kell, hogy az MMT tagjai szakértőként válaszoljanak a kérdésekre. Varga
János szerint a díjtalan szaktanácsadás miatt túl sok kérdés lehet. Véleménye szerint a
személyi adatokat csak az MMT tagjai érjék el. Kiss István (Kertészeti Egyetem) véleménye
szerint, ha elkezdjük a szaktanácsadást, nem szabad abbahagyni, ezért meg kellene gondolni a

"szolgáltatás" bevezetését. Márialigeti Károly úgy gondolja, hogy a Tanszék egy kompetens
dolgozója fogja a kérdéseket elolvasni először és ő irányítja a kérdéseket a szakemberekhez
vagy közli a kérdezővel, hogy az adott kérdés megválaszolásához nem találunk szakembert.
Molnár József kérdi, hogy ki lesz a honlap fenntartója. Márialigeti Károly közli a cég
- Dynamo - Kft - nevét, de jelzi, a honlapra felteendő anyagokat a vezetőség tagjainak kell
adni. Benkő Mária megkérdezi, mennyibe kerül a tartalom fenntartása. Márialigeti Károly
felvilágosítja, hogy csak passzív oldalak esetén mintegy 20000 Ft/év, aktív oldalak esetén
jóval több, az MMT tervezett két aktív oldalára mintegy 50000 Ft/év. A programozás egy
része a Mikrobiológiai Tanszéken fog folyni. A forráskód megváltoztatása a honlapfenntartó
kompetenciája.
Tóth István szerint legyen fénykép minden vezetőségi tagról a honlapon. Kisebb vita alakul ki
arról, hogy egységes legyen-e a honlap a fényképek tekintetében, vagy mindenki szabadon
választhasson, felteszi-e a fényképét, vagy nem. A vezetőség végül szavaz: hatan szavaznak
arra, hogy egységesen legyen fénykép, tízen, hogy ne legyen, heten tartózkodnak. A
vezetőség viszont egyhangúlag elfogadja, hogy minden vezetőségi tag neve, beosztása,
munkahelye és a munkájáról írt néhány sor (vagy saját web-lap cím) szerepeljen a honlapon.
További vita alakul ki a fényképek és az e-mail címek feltételéről. Az elnökség minden
jelenlevő tagja (7) úgy szavaz, hogy az elnökségi tagok fényképe legyen rajta a honlapon. A
vezetőség 1 tartózkodással elfogadja, hogy a honlap mmt.org.hu címen 2004. június 1-én
elinduljon. Márialigeti Károly kér mindenkit, hogy nézze át a honlapot és jelezze a hibákat.
5. Márialigeti Károly bejelenti, hogy a 2004. évi Nagygyűlés Keszthelyen lesz. Az Acta
Microbiologica et Immunologica Hungarica esetleg közli majd az absztraktokat. Nagy Béla
szerint az absztraktok közlése rontja az Acta impaktját. Molnár Józsefnek az a véleménye,
hogy különszámként kell kiadni az absztraktokat. Minárovits János tájékoztatja a
jelenlevőket, hogy a tavalyi angol nyelvű kongresszus absztraktjait nem valószínű, hogy közli
az Acta.
Kis István (Kertészeti Egyetem) nem találja szerencsésnek a Nagygyűlés jelenkezési lapjának
fejlécét. Sveiczer Ákos megígéri, hogy továbbítja az anyagot Sevella Bélának és véleményét
kéri. Szeretné tudni, hogy pontosan mikor lesz a X. Fermentációs Kollokvium. Márialigeti
Károly elmondja, hogy tervezet már van, de sok függ attól, hogy melyik szekcióba hányan
jelentkeznek. Megkérdezi, hogy az Ipari Mikrobiológiai és a Fermentációs Kollokvium
maradjon-e külön szekció. Karaffa Levente szerint össze kell vonni a két poszterszekciót.
Márialigeti Károly elmondja, hogy a CHEMOL-TRAVEL cég végzi a teljes szervezést 10%
jutalékért. Az alszámlát Minárovits János és Márialigeti Károly tekintheti meg. Deák Tibor
szerint jövőre versenyeztessük a szervezőket. Márialigeti Károly hozzáteszi, hogy csak a
meghívott cégeket fogjuk versenyeztetni. Minárovits János tudni szeretné, hogy vajon a
részvételi díjban benne van-e az ÁFA. Márialigeti Károly tájékoztatja, hogy a kiállítási díj
kivételével minden bruttó összeg.
Gönczöl Éva érdeklődik a Helikon szállodáról. Márialigeti Károly megnézte, véleménye
szerint modern, jól használható termeket kapunk. Vetítési gond nem lesz. A kiállítóknak
megfelelő helyet lehet biztosítani. A szobákra sem lesz senkinek panasza, ha kell, akkor
fűtenek. A vezetőség egyhangúlag elfogadja a Nagygyűlés ügyében bemutatott anyagot.
Márialigeti Károly azt javasolja, hogy a négy elhunyt jeles mikrobiológusról nevezzünk el
emléküléseket. Farkas Elekről kellene a plenáris ülést elnevezni, Dömök Istvánról és D. Tóth
Ferencről a virológiai szekcióban kellene megemlékezni, míg Ferenczy Lajos a mikológiai
szekció névadója lehetne. Emődy Levente megemlíti, hogy a közelmúltban hunyt el Joó
István. Róla is lehetne emlékülést elnevezni.

6. Márialigeti Károly jelzi, hogy a Magyar Biogáz Egyesület felhívását, valamint a FEMS
deklarációját másolatban mindenki megkapta.
Molnár József javasolja, hogy Ivanovics és/vagy Ferenczy emlékplakettet vagy díjat alapítson
a Társaság.
Márialigeti Károly rámutat, hogy a honlapon van „díjak” és „pályázatok” rovat. A díjak mögé
azonban jó lenne szponzorokat állítani. Ez egy későbbi vezetőségi ülésen elő fog kerülni.
Minárovits János tájékoztatja a résztvevőket, hogy a Horvát Mikrobiológiai Társaság
szeretné, ha valaki tartana egy angol nyelvű előadást október elejei kongresszusukon. Az
útiköltséget az MMT-nek kellene állni, minden mást a Horvát Mikrobiológiai Társaság fizet.
Egyúttal közli, hogy FEMS vezetőségi ülés lesz 2004. szeptember 11-én Bergenben.
Molnár József megjegyzi, hogy szeptember 9-11 között kemoterápiás ülés lesz Paul Ehrlich
emlékére.
Konkoly-Thege Mariann, aki a Társaságot képviseli a Qualicont Felügyelő Bizottságában,
elmondja, hogy a Qualicont jól működik. Javasolja, hogy tesztkeneteket kellene lefényképezni
és feltenni a honlapra.
Márialigeti Károly szerint ez jó minőségű digitális fénykép esetén könnyen megoldható.
Minárovits János bezárja az ülést.
Takács Mária

