
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2006. július 20-án 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2006. július 20-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT és az MMT Alapítványa 2005. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása 
2. A 2006. évi Manninger Rezső Emlékéremmel díjazottak kiválasztása 
3. Beszámoló az MMT 2006. évi Nagygyűlésének szervezéséről 
4. Tagfelvétel 
5. Egyebek 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 1/2006 

Az MMT 2006. július 20-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT és az MMT Alapítványa 2005. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása 
2. A 2006. évi Manninger Rezső Emlékéremmel díjazottak kiválasztása 
3. Beszámoló az MMT 2006. évi Nagygyűlésének szervezéséről 
4. Tagfelvétel 
5. Egyebek 

 
Ezt követően – mivel az MMT titkára nem tud az ülésen részt venni – javaslatot tesz Kovács 
Gábor pénztáros személyében jegyzőkönyvvezetőre. 
 
Határozati javaslat: 
 Az MMT 2006. július 20-i vezetőségi ülésének jegyzőkönyv vezetője Kovács Gábor pénztáros. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag megszavazzák. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 2/2006 
 Az MMT 2006. július 20-i vezetőségi ülésének jegyzőkönyv vezetője Kovács Gábor pénztáros. 
 
1. Napirendi pont 
A mérlegeket Kovács Gábor pénztáros terjeszti elő, ahol szükséges értelemszerű 
magyarázatokkal, kiegészítésekkel, majd Elnök úr megnyitja a vitát. Márialigeti Károly a 
2006. évi költségvetésben realizálódó tételekről beszél (pályázati bevétel és a 2005. évi 
konferencia nyeresége). Mivel több hozzászólás nincsen Elnök úr szavazásra bocsátja a 
mérlegeket. 
 
Határozati javaslat: 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a Társaság 2005. évi mérlegét jóváhagyólag elfogadja. 
Szavazás: 



 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 3/2006 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a Társaság 2005. évi mérlegét jóváhagyólag 
 elfogadja. 
 
Határozati javaslat: 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 2005. 
 évi mérlegét jóváhagyólag elfogadja. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 4/2006 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
 2005. évi mérlegét jóváhagyólag elfogadja. 
 
2. Napirendi pont 
Manninger – emlékérem adományozására két előterjesztés érkezett. 
Berencsi György: Sipiczky Mátyást javasolja kitüntetésre. A javasolt személyt Kovács Kornél 
és Szentirmai Attila is méltatják. 
Farkas József: Beczner Juditot javasolja kitüntetésre. Az előterjesztéshez csatlakozik Kiss 
István Ferenc Beczner Judit szakmai méltatásával, valamint Berencsi György. 
Miután több hozzászólás nem volt a Főtitkár ismerteti az alapszabály idevágó részét, valamint 
javaslatot tesz a titkos szavazás menetére, azzal hogy a Manninger érem kitüntetést az 
kaphatja meg, aki a jelenlevők szavazatának legalább felét elnyeri. Ehhez hozzászólás nem 
volt. Elnök úr ezért elrendeli a szavazást, a szavazólapokat a pénztáros úr kezeli. 
A titkos szavazás eredménye: 
 Beczner Judit  16 szavazat 
 Sipiczky Mátyás 20 szavazat 
 
Határozati javaslat: 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság a 2005. évben Manninger Rezső Emlékérmet adományoz Beczner 
 Judit és Sipiczky Mátyás tagtársaknak. 
Szavazás: 
 A titkos szavazás eredménye szerint 
Határozat: 5/2006 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság a 2005. évben Manninger Rezső Emlékérmet adományoz 
 Beczner Judit és Sipiczky Mátyás tagtársaknak. 
 
Nagy Béla professzor felveti, hogy a jövőben lehetőség szerint csak 1 fő díjazása történjék. 
Hornok László csatlakozva erősíti a kérést. Főtitkár úr válaszában kifejti, hogy igyekezett az 
alapszabály értelmében eljárni, valamint hogy a jövőben a szavazás előtt célszerű felvetni a 
kérdést. Berencsi György még megjegyzi, konszenzus volt az ügyben korábban, hogy orvosi 
és más mikrobiológiai területről 1-1 jelölt legyen. Kiss István csatlakozott Berencsi György 
megjegyzéséhez. 
 
3. Napirendi pont 
Főtitkár úr elmondja, hogy a szervezés rendben folyik, csupán az eddig jelentkezettek száma 
nagyon kicsi. Július 15-ig 100 fő regisztrált. Kérjük a Vezetőség tagjait, hogy buzdítsák 
részvételre kollégáikat. 
A 2007. évi nemzetközi kongresszus első körlevelét szeptemberben bocsátjuk ki. Kérjük a 
javaslatokat meghívott előadókra, ill. tagokra a nemzetközi szervező bizottságba. 



A beszámolót a Vezetőség tudomásul vette 
 
4. Napirendi pont 
A 2005. október 20. és 2006. július 19. között beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálására 
tesz előterjesztést Főtitkár úr. Megjegyzi, hogy a tagfelvételi eljárás az új alapszabály szerint 
megváltozik; ajánlás benyújtása is szükséges. 
Benkő Mária Szeleczky Zsófia pótlólagos felvételét kéri a jegyzékbe - feltéve, hogy 
tagfelvételi kérelmét nevezett tényleg benyújtotta. 
 
Határozati javaslat: 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek 
 felvételét támogatja. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 6/2006 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek 
 felvételét támogatja. 
 
5. Napirendi pont 
a. Főtitkár úr kéri a Fiatal kutatói cikkpályázat, valamint a Cikkírói pályázat kiírásának 
véleményezését. 
Nagy Béla professzor pozitívnak ítéli meg a pályázat kiírásokat, több díjat javasolna a 
cikkírásnál. Emődy Levente javasolja, hogy tegyük bele a cikkpályázat kiírásba, hogy az első 
szerzőnek kell 30 év alattinak lennie. 
b. Márialigeti Károly jelzi, hogy az MMT neve a lógóval együtt védjeggyé tehető. Két 
védjegyosztályban a bejegyzés összege mintegy 100 eFt. A vezetőség támogatja a bejegyzést. 
c. Minárovits János bejelenti, hogy idén is lesz lehetőség FEMS ösztöndíjakra, jelölést kér. 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 
        Kovács Gábor 
        Jegyzőkönyvvezető 


