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Elnök úr köszönti a megjelenteket és javaslatot tesz a napirend változatlan formában történő
elfogadására.
Az MMT 2005. évi Nagygyűlése elszámolását Kovács Gábor pénztáros ismerteti. Nyereséges
volt az ez évi nagygyűlés. Kéri a hozzászólásokat.
Benkő Mária jelzi, hogy a Hullám Szállóban többet fizettek 4 eFt-tal, mint amennyi a Hullám
Szálló piaci ára. Kifogásolja továbbá a kiránduláson a vacsora árát, mely nem kerülhetett 11
eFt-ba. Főtitkár úr tájékoztat, hogy a Hullám szállót később kellett igénybe vennünk, amikor a
jeles számú résztvevő kiderült, emiatt keletkeztek félreértések. Sajnálja, hogy előbb nem
jutott hozzá ez a panasz. A vacsora a „műsorral” együtt került ennyibe, busszal stb. Főtitkár úr
bocsánatot kért, hogy nem volt ideje előre megnézni a kirándulási helyszínt és egyeztetni az
összegről. Ugyanakkor sokak nagyon jól érezték magukat.
A pénzügyi beszámolót a vezetőség egyhangúlag elfogadta.
A következő nagygyűlés megrendezésére Fötitkár úr újból Keszthelyt javasolja. Sajnos a
2006-os árak (hotel) magasabbak mint a tavalyi, mert átmeneti szezonban szervezzük a
konferenciát. Magyar nyelvű összejövetel, angol nyelvű absztraktok. Az első nap fő témája a
mikrobiális taxonómia. A kongresszus szervezője munkája fejében 10 %-ot kér a bevételből.
Maráz Anna rövidnek érzi a tudományos program idejét. Javasolja, hogy ne legyen
kirándulás. Gönczöl Éva is azt javasolja, hogy ne legyen kirándulás.
Főtitkár úr jelzi, hogy hangverseny jöhetne szóba (pl. a Festetich Kastélyban), és így hosszabb
lenne a tudományos program.
A vezetőség egyetért a javaslatokkal.
2007-ben Nemzetközi Kongresszus lesz. Főtitkár úr ismerteti az ELTE lehetőségeit.
Tájékoztat, amennyiben a rendezvény az Eötvös Workshops of Science keretében folyik,
40%-kal olcsóbb. 12 fő meghívottal számolunk (10 európai, 2 tengerentúli), mintegy 100 m2es kiállítóhely igény is szóba jöhet. Javasolja, hogy a szekcióelnökök állítsák össze a
meghívottak körét, a tervezett programot, stb. A jövő év elején a kongresszus honlapja
megnyílhatna.
Szentirmai Attila professzor úr javasolja, hogy az európai Biotechnológiai Társaság ülését ide
lehetne szervezni, akkor minden európai országból jönnének.
Elnök úr megköszöni a javaslator, mert ilyen típusú meetingre FEMS támogatásért is lehetne
pályázni.
Maráz Anna és Deák Tibor a kongresszus tervezett időpontját kifogásolják. Főtitkár úr úgy
véli, hogy akik július végén jönnek, azok feltehetően egyúttal a konferencia előtt, vagy utána
túráznak, töltik a szabadságukat.
Többek kifogásolják a magas részvételi díjakat.

Főtitkár úr elmondja, hogy ez a budapesti ár. Budapest mellett azért javasolja dönteni, mert
könnyebb a külföldiekkel bánni (Nem kell a vidéki utazást megszervezni, egyszerűbb a
száloda kérdés...).
Deák Judit titkár javasolja, hogy az első meghívót-körlevelet korán érdemes kinyomtatni.
Elnök úr is relatíve magasnak tartja a tervezett részvételi díjat. Nagy Béla professzor úr is
sokallja a külföldiektől kért - magyarokhoz viszonyított - háromszoros árat.
Főtitkár úr jelzi, hogy előterjesztésről van szó, javaslat a tervezet szerinti eredeti ár.
Ugyanakkor ha körbenézünk a konferenciákon, akkor ez az ár Bécs, München, Lipcse
viszonylatában nem drága.
Elnök úr erősítí az európai igényességű meetingek szervezését. Kéri a tervek további
finomítását és a vitát további hozzászólások hiányában lezárja.
Főtitkár úr ismerteti a 2006. év gazdálkodási irányelveit. Ezek azért irányelvek, mert a
közhasznúságot még nem kaptuk meg. Lényeges dolog, hogy a nemzetközi
kötelezettségünknekvaló megfeleléshez keretet kell biztosítani. A könyvelő szeretné növelni a
könyvelési díjat. Eszközbeszerzést az MMT tagi bevételeiből nem tervezünk, de ennek
ellenére kell rá keretet megszabni, mert pályázatokon szeretnénk rá forrást teremteni.
A tartalék pénzek kezelésére a befektetési jegyek célszerűnek tűnnek. Biztonságos és relatíve
jó a hozama. Pályázatokon szeretnénk indulni. A tagdíj befizetés megnőtt, ugyanis aki
konferencián szeretne tagi áron résztvenni, az befizeti. Nem szerepel a tervezetben az „1%”.
Május végéig kell a szemályi jövedelem adót bevallani. A tavalyi- és idei évet tekintve nagy
különbség volt a megítélt összegben. Nagyon nehéz tervezni.
Takács Mária javasolja, hogy e-mailen emlékeztessük a tagságot az 1% felajánlás
lehetőségére.
A költségvetés elfogadása tavaszi előadónappal összekötött közgyűlésen történhetne elnök és
főtitkár úr javaslatára. Ez a tavaszi Közgyűlés a törvényi előírásoknak is jobban megfelel,
valamint ekkor lehetne a pályázatok eredményhirdetését, jutalmazást is tartani. Terveink
szerint a közgyűlés az MTA székházában az MTA Általános mikrobiológiai bizottsága
ülésével együttesen lehetne.
A terveket a vezetőség támogatja.
Néhányan nem „konfirmálták”, vagyis nem erősítették meg az absztraktjuk beküldését és ezek
ezért „elvesztek”. A jövő évi kötetbe be lehetne utólag illeszteni ezeket.
Amennyiben a bíróság jóváhagyja az alapszabály változtatás tervezetet, az esetleges
összeférhetetlenség miatti kieső helyekre (ellenőrző bizottság/vezetőség/elnökség) a tavaszi
közgyűlésen egyúttal választást is szerveznénk.
A MOTESZ-ben még nem szavaztak a pontszám előterjesztésről, de 10 pont lesz.
Maráz Anna tájékoztat, hogy a cseh és szlovák Mikrobiológiai Társaság szeretné folytatni a
közös élesztős konferenciákat (Csehszlovák/Keletnémet volt korábban). Ehhez csatlakozna az
MMT. A Mikológiai szekció írja a pályázatot magyar részről. Az osztrákok részéről is van
érdeklődés.
A Nemzeti Civil Alapnak az MMT és az Alapítvány is jelölt elektort. Idén lejár az előző
ciklus, az új választásokon így hatással lehetünk a kurátorok személyének kiválasztására.
Az MMT név és logo védjegyeztetéséért próbálkozunk jogi eljárást folytatni, ez úton talán
jobb internet címet csinálhatnánk. Meglátjuk ügyvéd úr mire jut.

December 14-én Rauss professzor úr születésének Centenáriumi ülése lesz Pécset 13,30 kor.
Mindenkit szeretettel hívnak és látnak.
Elnök úr tájékoztat, hogy FEMS ösztöndíjak, ill. konferencia támogatások ügyében az MMT
még „nullán ál”. Itt még lehet és kell is pályázni, a megfeleő űrlapok a FEMS honlapon
elérhetők. Érdemes a folyamodványokat Elnök úrhoz továbbítani, Ő elküldi e-mailben a
megfelelő helyre.
Miután több hozzászólás nem érkezett, elnök úr bezárta az ülést a részvételt megköszönve.
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