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Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Minárovits főtitkár úr megnyitja a Vezetőségi ülést. Ismerteti a meghívó szerinti programot. A
jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadják
1. Az MMT Pénztárosa (Kovács Gábor) ismerteti a Keszthelyen megrendezett Nagygyűlés
elszámolását. Főtitkár úr hozzáteszi, hogy a kép akkor teljes a Nagygyűlés pozitív szaldójával
kapcsolatban, ha abból a kifizetett ösztöndíjak összegét levonjuk.
Mészáros János professzor megkérdezi, hogy miért fizettünk terembérletet? Főtitkár úr
elmondta, hogy terembérlet címen szerepel a kiállítási terület (előcsarnok) bérleti díja.
A vezetőség egyhangúlag elfogadja a költségvetést.
Nagy Béla professzor megjegyzi, hogy egyes állatorvosok lemaradtak a kirándulásnál
az autóbuszról. Főtitkár úr bocsánatot kért a kellemetlenség miatt és jelezte, hogy jövőre
másképp rendezzük a kirándulást.
2. A 2005. Nagygyűlésre Főtitkár úr jónak látná a keszthelyi helyszínt. Ugyanazokat a
feltételeket kínálják, mint 2004-ben. Időpont tekintetében az október 24-i hét végét ajánlja. A
szálloda az utószezon miatt olcsóbb is lenne mintegy 1000,- Ft-tal.
Mészáros professzor úr későinek látja az időpontot a Halottak Napja miatt. Főtitkár úr
megjegyzi, hogy nem kötelező szombatra áthúzódnia a konferenciának, lehet esti programot
tervezni a félnapos kirándulás helyett.
Az időpontot 1 tartózkodás mellett a jelenlevők elfogadták.
Minárovits elnök úr vázolja, hogy a nagygyűlés horvát-magyar közös szervezés
lehetne. Ahol külföldi előadást jelentenek be, angol nyelvű lenne a szekció. Az eredeti horvát
kérés Közép-európai konferenciára vonatkozott (pl. csehek jelentkeztek). Márialigeti főtitkár
úr vázolja az angol nyelvű plenáris ülés lehetőségét. A szekciók pedig lehetnének vegyesek.
Háromféle prezentációtípust javasol: 20+5, 7+3 perc és poszter (előadás nélkül). Kónya
József kérdezi, hogy milyen kritikák érték a poszter előadásokat? Főtitkár úr elmondja, hogy a
poszter készítőknek nem csak a posztert kellett készíteni, de PowerPoint-prezentációt
előadással és ez zavart többeket. Emődy professzor úr javasolja a 10+5 perces előadást.
Takács Mária jelzi, hogy a 2004. évi Nagygyűlésen a poszter teremben lévő előadások miatt
többen nem jutottak be a poszter terembe. Nagy Béla professzor azt javasolja, hogy aki
posztert akar, készítsen, és várjuk meg a leadandó előadásokat, milyen minőségűek lesznek.
Nagy Károly professzor azt javasolja, hogy a szakmai bizottság a poszterekből is akár
kiemelhetne néhányat előadásnak. Főtitkár úr szerint a szekcióelnökök feladata annak
eldöntése, hogy ki milyen típusú előadást tartson. Szigeti Jenő javasolja, hogy legyen round
table discussion, melyen a szekció lezárásakor megbeszélik a felmerült kérdéseket. Főtitkár úr
szerint ez ellen szól, hogy az utolsó kongresszusi napon már 10-kor elutazott a résztvevők
nagy része.
Maráz Anna szerint gyakorlatilag nem átjárhatók a szekciók. A külföldiek miatt nem
csak az első napon, hanem később is kellene angol nyelvű szekciót rendezni. Takács Mária

kérdi, hogy lesz meghirdetve? Főtitkár javaslata szerint aki megjelöli, hogy angolul szeretné,
az angolul előadók csoportjába kerül. Nagy Béla professzor azt kéri, hogy legyen a
demonstrációs anyag minden esetben angol, az előadás pedig lehet magyar. Főtitkár úr hozzá
teszi, amikor külföldi ad elő, abban a szekcióban csak angolul adjanak elő.
Emődy Levente professzor a poszter szekciókról kérdez. Főtitkár úr szerint álljon oda
a poszter készítő megadott időben a posztere mellé.
Maráz Anna kérdezi, hogy kik jönnek? Főtitkár úr válasza szerint horvátok elsősorban,
de cseh, szlovén, szlovák, esetleg osztrák kollégák is jöhetnek. Korai jelentkezési határidőt
szabunk meg, hogy meg lehessen becsülni a résztvevők létszámát. Határidő az absztraktok
beküldésére május. Minárovits elnök úr elmondja, hogy a környező országok mikrobiológusai
szívesen részt vennének közép európai összejövetelen itt Magyarországon azért is, mert olcsó.
Kónya József a web-oldalról kérdez. Minárovits elnök úr megjegyzi, hogy az angol
nyelvű web-oldalt is létre kell hozni.
Maráz Anna javasolja, hogy a részvételi díj befizetése nélkül ne lehessen absztraktot
elfogadni. Főtitkár úr véleménye szerint nem büntethetjük azt a kollégát, akinek a
munkahelye nem fizette meg a részvételi díjat.
Szavazás alapján a többség azt támogatta, hogy a Nagygyűlés október 26-28. között,
szerdától péntekig (csütörtök délutáni szabadidővel) kerüljön megrendezésre. A vezetőség 3
tartózkodással elfogadta azt a tervezetet, hogy a Nagygyűlés nemzetközi részvétellel, angol
plenáris biotechnológia/környezeti mikrobiológia előadással legyen meghirdetve. A bevezető
előadások időkerete 20 perces, egyebekben a 10 perces előadásokat preferáljuk. Az
ábraanyagot és természetesen a posztereket angol nyelven kell összeállítani.
Az absztraktok megjelentetése az Acta Microbiologica Supplementum füzetében volna
szerencsés. E mellett a plenáris előadások rövid cikk formájában történő megjelentetésére
várjuk a kéziratokat. Ennek feltétele, hogy a kiadóval a tárgyalások eredményesek lesznek.
Mészáros János professzor megjegyzi, hogy ma már nem jegyzik az absztraktokat és rontja az
Acta impakt faktorossá válásának lehetőségét is. Takács Mária azt kérdezi mikor jelenne meg
a Supplementum. Nagy Béla professzor jelzi, hogy legalább két évben kell számoknak
megjelenni absztraktok nélkül, jó tartalommal, hogy az Acta impaktos legyen, tehát a
Supplementum kötetet forszírozni kellene. Emődy Levente is támogatja, hogy vessük be
minden befolyásunkat, hogy jó cikkek jelenjenek meg. Nagy Károly professzor jelzi, hogy
Nász professzornak is az a célja, hogy az Acta visszakerüljön az impaktos folyóiratok közé.
3. Kovács Gábor pénztáros ismerteti az MMT és Alapítványa költségvetési tervezetét.
Főtitkár úr kiegészíti, hogy pályázatot írnánk ki
- nagygyűlési részvétel támogatására 35 év alattiaknak
- utazási támogatásokra
- fiatalok megjelent cikkei díjazására
- szakdolgozatok és más originális munkák cikk formájában történő beadására (a
legjobbak esetében a pénzjutalom mellett „Acta-kban” elhelyezés is szóba jöhet)
A nagygyűlési részvétel támogatása – Novák Ervin dr. javaslata alapján – ki kellene terjedjen
nyugdíjasok megfelelő körére is.
Mészáros János professzor jelzi, hogy jól használtuk eddig az alapítvány adta
lehetőséget és a kedvezmények köre alapszabályi kérdés. Főtitkár úr elmondja, hogy az
Alapszabály csak a Manninger díjazottakra vonatkozó kedvezményekről rendelkezik. Kovács
Gábor pénztáros hangsúlyozza, hogy előfeltétel a költségvetési terv megléte a pályázatoknál
és a nyilvános meghirdetés. Megjegyzi még, hogy angol font betétünket forint befektetésre
kellene konvertálni. Pl. a Kincstárjegy 10,8 % nyereséget hoz. Az évek során fokozatosan
növelni kellene a befektetett összegeket és a kamatokat felhasználni ösztöndíjak fizetésére.

A költségvetési tervezetet 1 tartózkodás mellett elfogadta a vezetőség azzal, hogy nem
terjesztjük ki a nyugdíjasokra a nagygyűlési részvételi támogatás körét.
4. Egyebek: Emődy Levente professzor kérdezte a FEMS kiadványok sorsát. Minárovits
elnök úr elmondta, hogy a folyóiratokat a FEMS a Blackwell-hez vitte át az Elsevier-től az
impaktok növekedésére hivatkozva. A magyarországi könyvtárak egy része ingyen kapta
eddig a folyóiratokat, online is hozzá lehetett férni. Kiderül mi lesz, Minárovits elnök úr
rákérdez a következő FEMS ülésen a folyóiratok sorsára.
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