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Ajánlatok nagygyûlés rendezésére 

(Sopron és Hajdúszoboszló a kért idõpontokban foglalt volt) 
 
Idõpont Október 6-9. Október 6-9. Október 6-9. Október 6-9. v. 

október 28-30. 
Október 6-9. Október 28-30. Október 28-30. Október 6-9. v. 

október 28-30. 
Hely Hotel Füred Park Hotel 

Tihany 
Forrás Hotel 
Szeged 

Hotel 
Palatinus/Pátria 
Pécs 

Hotel Helikon 
Keszthely 

Hotel Flóra 
Eger 

Hotel 
Panoráma+Aranypart 
Siófok 

Hotel Ezüstpart 

         
Szállás/fõ         
1 fõ/szoba 9 700 7 800 8  200 13 000 9 500 10 500 8 200 8 300 
 14 200 14 300 11 000 15 000 10 200 15 000 12 500 10 300 
2 fõ/ szoba 6 200 4 650 5 500 7 400 6 150 7 500 5 100 5 150 
 8 200 8 150 7 200 8 400 7 000 9 500 7 250  
        + parkolás 475 

Ft 
         
Étkezés/fõ         
3 fogásos ebéd > 2 500 >2 500 >3000 >2800 >2600 ? ? >2500 
Fogadás >4 500 >4 500 >4000 >5500 >3200 >4000 >5500 

(ital inc.) 
8000  

(ital inc.) 
         
Termek/nap         
 440 fõ/ 120 000 200 fõ/ 75 000 320 fõ/ 77 000 ?/ 50 000 350 fõ/ 0 200 fõ/ 80 000 200 fõ/ 0 400 fõ/ 175 000 
 80 fõ/ 50 000 50 fõ/ 50 000 120 fõ/ 35 000 ? 120 fõ/ 0 100 fõ/ 50 000 100 fõ/ 55 000 100 fõ/ 60 000 
 80 fõ/ 50 000 50 fõ/ 50 000 100 fõ/ ?  100 fõ/ 0 70 fõ/ 50 000 100 fõ/ 55 000 50 fõ/ 35 000 
 70 fõ/ 50 000 25 fõ/ 15 000 50 fõ/ ?  25 fõ/ 0 35 fõ/ 30 000 100 fõ/ 30 000  
 40 fõ/ 25 000 25 fõ/ 15 000   25 fõ/ 0    
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Tagdíjemelési javaslat 
 

 
 A MMT Alapszabálya II. 10. 9. pontja szerint a közgyûlés "megállapítja az aktív tagok 
által fizetendõ tagdíjat és kijelöli a tagdíjfizetési kedvezményben részesülõ tagok körét". Az 
"aktív tag" tagdíja jelenleg 300,- Ft egy évre. Túl azon, hogy az Alapszabály nem ismeri az 
aktív tag fogalmát ez az összeg nem fedezi az egy taggal kapcsolatos éves postaköltséget sem. 
De nem fedezi a tagdíj a vezetõségi mûködés költségeit stb. Nem meghatározott a jogi 
személyiséggel bíró rendes tagok éves tagdíja, vagy a pártoló tagok "minimális tagsági díja". 
 
 A tagsági díj mértékének megállapításakor az alanti szempontok figyelembe vételét 
javaslom: 
 - a tagsági díj összege fedezze a Társaság alapvetõ mûködésének kiadásait 
 - a tagok nagygyûlési/kongresszusi részvételi díjkedvezménye legyen nagyságrendileg 
megegyezi a tagdíjjal 
 - érvényesüljön a bérrel/fizetéssel nem rendelkezõk számára kedvezmény. 
 
Javaslom az alanti tagdíjak megállapítását: 
A rendes tag éves tagdíja 2005. január 1-tõl       1.800,-Ft. 
A bérrel/fizetéssel nem rendelkezõk kedvezményes tagdíja 2005. január 1-tõl     600,-Ft. 
 
 A pártoló tag/jogi személyiségû tag éves tagdíjára az Alapszabály módosítási javaslat 
elfogadását követõen lehet javaslatot tenni. 
 
 
2003. december 15. 
 
 
       Márialigeti Károly 
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Elõterjesztés tagrevízió végrehajtására 
 

 
 A MMT több mint 800 fõs tagságának adatai - elsõsorban a tagok figyelmetlenségébõl 
- nem minden esetben pontosak. Nem jut el a tagnyilvántartást végzõkhöz a munkahely-
változtatások, egyéb címváltoztatások stb. ténye. Még ennél is fontosabb azonban, hogy a 
MMT nyilvántartása nem tartalmazza a tagok elektronikus elérhetõségének adatát. 
Amennyiben racionálisan csökkenteni kívánjuk a Társaság kiadásait, át kell térnünk az 
elektronikus levelezésre, valamint a nagygyûlések/konferenciák esetében is szorgalmazni kell 
az elektronikus regisztrációt stb. 
 
 Indokolja a nyilvántartás ellenõrzését a Társaság interaktív honlapjának megalkotása 
is. A honlapon lehetõvé kívánjuk tenni különbözõ hozzáférésû zónák kialakítását (pl. 
vezetõségi ülések, határozatok, személyes adatok szerkesztése). Ezen okból tagnyilvántartási 
szám alkalmazása is lényeges. 
 
 A tagrevíziót az alábbi lépések szerint tervezzük: 
- a tagság adatainak ellenõrzése, az aktuális adatok bekérése, különös tekintettel az 
elektronikus levélcímekre, 
- a tagdíjhátralékok, ill. az érvényes tagság megállapítása (Alapszabály I. 7. 2. pont: a tagsági 
viszony megszûnik törléssel "amennyiben a tag több mint két éven át nem fizet tagdíjat"), 
- az elektronikus tagnyilvántartás frissítése, 
- a tagsági kártya (névjegyméretû) elkészítése, kiküldése, 
- a tagok személyes adatainak szerkesztése, vezetõségi stb. zónák létrehozása a MMT 
honlapján. 
 
Budapest, 2003. december 15. 
 
 
        Márialigeti Károly 
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Alapszabály módosítási javaslat 
 
 
 A MMT hatályos Alapszabályát az 1989. évi Egerben tartott Nagygyûlés hagyta jóvá. 
Az eltelt idõben a jogi-társadalmi környezet döntõ mértékben megváltozott. Elég itt csak a 
"közhasznú" törvényre gondolni. Hasonló mértékû változásokra számíthatunk az Európai 
Unió jogrendszerének adaptálásával kapcsolatban (pl. alapítványi jogcsomag, civil 
szervezetekkel kapcsolatos törvények, pályázati rendszerek). A MMT a rendszerváltozás 
idején megtette a szükségesnek látott lépést a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
létrehozásával (1990-ben), majd az Alapítvány alapszabálya 1997. évi módosításával. A 
megváltozott jogi környezet azonban itt is továbblépést sürget. 
 
 A MMT és az MMT Alapítvány Alapszabályának átdolgozására 5 tagú bizottság 
létrehozását javaslom. Kérem a vezetõség jóváhagyó megbízását a bizottság alábbiakban 
felsorolt tagjaira 
  Emõdy Levente 
  Maráz Anna 
  Márialigeti Károly, a munka koordinátora 
  Mészáros János 
  Nagy Béla 
 
 Az Alapszabály módosítás fõ szempontjait, pl. a következõk jelenthetik: 
- a MMT közhasznúvá tétele 
- a jogi személy tagsági feltételeinek (jogik, kötelességek) áttekintése 
- a MMT hivatalos támogatói rendszerének létrehozása 
- a Manninger-díjazás alapszabályba "emelése" 
- a tagfelvételi rendszer revíziója 
- a szekciók mûködési szabályainak jelzésszerû megállapítása 
- pénztárellenõr feladatkörének tisztázása 
- társasági határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati fórumok megteremtése 
- a MMT képviseleti és utalványozási rendjének leírása 
- összeférhetetlenségi szabályok inkorporálása 
- a MMT örökös tagjai cím megalkotása. 
 
 
Budapest, 2003. december 15. 
 
 
        Márialigeti Károly 


