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 Dr. Minárovits János elnök Úr köszönti a résztvevõket, megállapítja, hogy 
határozatképes a Vezetõségi ülés. Bejelenti, hogy szóban - nála - kimentette magát Lontai 
Imre, Szûcs György. 
 Megkérdezi a Vezetõséget, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni. Megjegyzi, hogy az Egyebek napirendi pontban Nagy Erzsébet elõzetesen 
írásban bejelentett kérdéseit is tárgyalni fogjuk. 
 A Vezetõség egyhangúlag elfogadja a napirendet. 
 
1. 2003. évi "14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology" 
elszámolása 
 Elnök Úr Lontai Imre pénztáros beszámolóját ismerteti, megállapítja, hogy a 
nemzetközi kongresszus veszteséges volt, amint az eddig is általános volt a nemzetközi 
kongresszusok esetében. Tetézte a veszteséget az 51 fõnek kifizetett ösztöndíj is. 
Gergely Lajos hozzászólásában megjegyzi, hogy törekedni kell a nyereséges zárásra. Varga 
János javaslata, hogy az ösztöndíjkifizetéseket csökkenteni kellene. Javasolja egyébként, hogy 
az 1 %-ok befizetésérõl szóló körlevelek érkezzenek meg max. jan. 15.-éig. 
 Elnök Úr jelzi, hogy 800 fõnek küldtünk eddig felhívást az 1 %-ok fizetésére. Farkas 
József jelzi, hogy a kiállítók azt szeretnék (külföldiek), ha nagyobb városban, lehetõleg 
egyetemi városban lenne a kongresszus. Elnök Úr megköszöni azok tevékenységét, akik 
kiállítókat toboroztak. 
 A Vezetõség egyhangúlag elfogadja az elõzetes pénzügyi beszámolót. 
 
2. Elõterjesztés a 2004. évi Nagygyûlésrõl. 
 Márialigeti Károly fõtitkár Úr az írásos elõterjesztést szóban kiegészítve megjegyezte, 
hogy a balatonfüredi, ill. keszthelyi ajánlatok tûnnek a leghasználhatóbbnak. Gergely Lajos 
szerint a 25 fõs terem alkalmatlan és legalább 4 teremre van szükségünk. Márialigeti Károly 
fõtitkár Úr szerint Keszthelyen a negyedik terem megoldható. Többen kérdezték a szálloda 
fûthetõségét, a parkolási lehetõséget. Mindkettõ megfelelõ. 
 Mészáros János kihasználná a Keszthely/Helikon ajánlatát, mert nincs terembérlet. 
Emõdy Levente a vetítés megszervezését kéri, hogy ne a szekcióelnököknek kelljen vinni a 
projektorokat. Nagy Béla javaslata szerint, aki ösztöndíjban részesül, vállalhatna vetítést. 
Márialigeti Károly fõtitkár Úr válaszában megjegyzi, hogy ezeket a gondokat igyekszik 
megoldani, továbbá javasolja, hogy a Nagygyûlésen forszírozzuk a vitát, hogy az ifjúság 
vitakultúrája fejlõdjön. 
 Mészáros János, Elnök Úr és Márialigeti Károly fõtitkár Úr januárban megnéznék a 
keszthelyi szállodát. Járuljon hozzá a vezetõség, hogy a 2004. évi Nagygyûlést Keszthelyen, 
vagy Balatonfüreden rendezzük, a két helyszín között a helyszínek megtekintése után e három 
kolléga dönt. 
 A Vezetõség egyhangúlag elfogadta Márialigeti fõtitkár Úr javaslatát. 



 
3. Tagdíjemelési javaslat. 
 Az írásos elõterjesztés rövid summázata, hogy a tagdíj fedezze a folyó költségeket, és 
a kongresszusi részvételnél ezt az összeget ugyanakkor kedvezményként megkaphatja a MMT 
tag. Nem mûködött a pártoló tag, vagy a jogi személyiségû tagság, át kell szervezni. 
 Rozgonyi Ferenc azt javasolja, hogy legyen 3 kategória a diákok miatt. Márialigeti 
Károly fõtitkár Úr megjegyzi, hogy a "diák"-tagsági díj 300,- Ft lehetne. A javaslat egyébként 
csak 2005-tõl lenne érvényes, mert csak a közgyûlés dönthet. Gergely Lajos az eredeti 2 
kategória mellett érvel. 
 A Vezetõség 1 tartózkodással az eredeti javaslatot fogadta el. 
 
4. Tagrevízió 
 Az írásos elõterjesztés lényege, hogy aki 2 éve nem fizet tagdíjat, ki kellene zárni, de 
elõtte szólítsuk fel tagdíjfizetésre. Emellett elektronikus úton lehetne "jelszóval" a honlap 
személyes oldalaira belépni. Együttesen tehát megtakarítás és az elmaradt tagdíjak befizetése 
a cél. 
 Nagy Erzsébet kérdezi, hogy linkek felrakhatóak-e a honlapra? Márialigeti Károly 
fõtitkár Úr megjegyzi, hogy a tervezet már megvan a honlap szerkezetére, ebben a linkek is 
szerepelnek. 
 Egyhangúlag elfogadta a vezetõség a javaslatot. 
 Varga János utólagos kérdése még e napirendi ponthoz, hogy a Tagsági kártya mire 
jó? Márialigeti Károly fõtitkár Úr megjegyzi, hogy a kártya emlékeztetõ a tagsági számra, ami 
a honlap teljes körû használatához szükséges. 
 
5. Alapszabály módosítás 
 Minárovits János elnök Úr jelzi a Bíróság feltételét, hogy az Alapítvány vezetése és a 
MMT vezetése legyen különálló. Márialigeti Károly fõtitkár Úr elmondja, hogy utoljára 1989-
ben volt módosítás. Azóta megváltozott a törvényi környezet. A legfontosabb feladat az írásos 
elõterjesztésnek megfelelõen, hogy közhasznúvá kell tenni a társaságot. A többi módosítás 
iránti igény alapvetõen ebbõl következik: jogorvoslati fórumot kell teremteni, az 
utalványozási rendet le kell írni, összeférhetetlenségi kritériumokat kell megfogalmazni. 
 Mészáros János megjegyzi, hogy kapjon jogi konzultációs lehetõséget a társaság, mert 
különben sikertelen lesz a következõ beadvány sorsa is. Márialigeti Károly fõtitkár Úr 
tájékoztatja a Vezetõséget, hogy van jogtanácsos, aki sikerrel oldott meg hasonló feladatokat. 
A módosított alapszabály áttekintése nem kerülne pénzbe, az aktív módosítás ügyvédi 
óradíjjal, szerzõdéskötéssel megoldható. 
 Elnök úr megjegyezte, hogy a Bíróságon nem fogadták el képviseleti jogát az 
Alapítványnál. Át kell gondolni az Alapítvány sorsát is. Márialigeti Károly fõtitkár Úr 
megjegyzi az Alapítványt érintõen, hogy kifejezetten gazdasági szempontból vizsgálva lehet 
az Alapítványt is közhasznúvá tenni, vagy megszüntetni következményes MMT jogutódlással. 
Gergely Lajos azt javasolja, hogy legyen a MMT közhasznú, és az Alapítványt olvasszuk be a 
MMT-be. Mészáros János megkérdezi, hogy Közgyûlés elé kell-e vinni a kérdést 2004 õszén? 
Márialigeti Károly fõtitkár Úr válasza, hogy igen, 2004-ben a Közgyûlés határozata alapján 
lehet megtenni a lépéseket. 
 Az alapszabály módosító bizottságra tett javaslatot a Vezetõség 5 tartózkodással 
elfogadta. 
 
5. Egyebek 
 Szentirmay Attila kéri, hogy a X. Fermentációs Kollokviumot az Ipari Mikrobiológia a 
Szekción belül a 2004. évi Nagygyûléssel együtt tarthassa. 



 A Vezetõség egyhangúan elfogadja. 
 
 Nagy Erzsébet a Qualicont cégrõl tájékoztat, amely 5 éve alakult, külsõ klinikai 
laboratóriumi minõségkontrollt végez. A KHT megalakulásakor az alapítási befizetéssel 
arányosan az MMT 1/5 részben tulajdonos is. Elnök Úr részt vett ezen az õszi Qualicont 
ülésen, de ki fogja képviselni a Társaságot? Konkoly-Thege Mariann képviseli az MMT-t a 
Qualicont Felügyelõ Bizottságában. Gergely professzor Úr Debrecenbõl Szabó Judit 
bevonását javasolja. Minárovits János vállalja Szabó Judit állandó helyettesítési megbízása 
mellett a képviseletet. 
 A Vezetõség a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 Nagy Erzsébet tájékoztat, hogy az ESCMID vezetõsége szeretné, ha az MMT is 
képviseltetné magát. Szakorvosképzés, CMI továbbképzés elfogadtatása terén a társult tagság 
elõnyökkel járhat. Rozgonyi Ferenc a Kemoterápiás Társaság részérõl tagja az ESCMID-nek. 
Minárovits János megköszöni Nagy Erzsébet munkáját és jelzi, hogy a MMT el fog járni a 
kapcsolatfelvétel ügyében. 
 
 Fõtitkár Úr jelzi, hogy a jövõben a Vezetõség levelezését elektronikus formában fogja 
végezni, a meghívók pdf formátumban kerülnek majd szétküldésre. 
 Mészáros János javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot az MTA Általános 
Mikrobiológiai Bizottságával, Klement Zoltán akadémikussal, valamint a MTA azon három 
osztályával, amelyben a mikrobiológus akadémikusok képviselnek bennünket 
(Agrártudományi, Biológiai és Orvosi). Meg kell fontolni a MOTESZ tagsággal járó 
elõnyöket is. 
 Minárovits elnök Úr jelezte, hogy felvesszük a kapcsolatot Klement akadémikus Úrral, 
a MOTESZ tagságot illetõen pedig késõbb elõterjesztést teszünk. 
 
 
        Dr. Deák Judit 
        Titkár 


