JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről
Az ülés helye és ideje:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2007. április 26-án 1030 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.
Határozati javaslat:
Az MMT 2007. április 26-i vezetőségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2007. évi közgyűlésének előkészítése
- a Közgyűlés napirendjének megállapítása
- közgyűlési előterjesztés tiszteletbeli tagságra
- a szekciók számának és szakterületének áttekintése
- a pénzügyi beszámoló és a 2007. évi terv áttekintése
2. Beszámoló a XVth International Congress of the HSM rendezvényéről
3. Tagfelvétel
4. Egyebek: - NCA pályázatok
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 1/2007
Az MMT 2007. április 26-i vezetőségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2007. évi közgyűlésének előkészítése
- a Közgyűlés napirendjének megállapítása
- közgyűlési előterjesztés tiszteletbeli tagságra
- a szekciók számának és szakterületének áttekintése
- a pénzügyi beszámoló és a 2007. évi terv áttekintése
2. Beszámoló a XVth International Congress of the HSM rendezvényéről
3. Tagfelvétel
4. Egyebek: - NCA pályázatok

1. Napirendi pont
a. Főtitkár úr ismerteti az MMT Közgyűlés programját (2207. 05. 14. hétfő, 10h). Tájékoztat,
hogy ott be lehet majd fizetni a tagdíjat, és várhatóan addig a tagsági kártyával mindenki
ellenőrizni is tudja a fizetések állapotát. (Hamar Katalin már felvezette az elektronikus
rendszerbe.)
b. Előterjesztések ismertetése tiszteletbeli tagságra: Plotkin, Amann, Amyes professzorok
tevékenységét Márialigeti dr. szóban ismerteti. Jelzi, hogy Amyest már a tavaly megszavazta
a vezetőség, csupán az alapszabály változása miatt (a Közgyűlés határoz tiszteleti tagságról)
nem került átadásra a diploma. Aharonovitz professzor tevékenységét Karaffa Levente
ismerteti. Vasavada professzor munkásságát Deák Tibor méltatja.
Prof. Dr. Gönczöl Éva kiegészíti a Plotkin professzorról elmondottakat és egyúttal javasolja,
hogy ünnepélyes keretek között kerüljön átadásra a tiszteletbeli tagsági diploma. Főtitkár úr
ígéretet tett erre. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a honlapon nagyon nehéz lesz a tiszteleti
tagokról összefoglalót adni, mert a korábbi tiszteletbeli tagokról nincs adat.

Konkoly Thege Mariann javasolja Alexander Thomast tiszteleti tagságra. Miután ez esetben
nincsen előkészített anyag, és a létszám is limitált, a vezetőség ezzel nem kíván érdemben
foglalkozni.
Deák Tibor kéri, hogy a Közgyűlés határozatáról azonnal értesítsük, hogy a jelöltek
megtervezhessék az utazásukat.
Elnök úr jelzi, hogy segíteni fog a tiszteleti tagok listájának összeállításában, Nála vannak a
Berencsi dr. által őrzött dokumentumok, megvannak a megfelelő listák.
c. Elnök úr ismerteti Nagy Erzsébet professzornő javaslatát arról, hogy kapjon nagyobb
hangsúlyt a klinikai mikrobiológia az MMT-n belül. Pál Tibor elvállalta, hogy megszervezi a
klinikai mikrobiológia szekciót - a konferencián. Ugyanakkor a társaságban nincs külön ilyen
szakmai bizottság. A tél és tavasz folyamán a klinikai mikrobiológia helyzetéről kör e-mail
levelezés folyt, sok hozzászólással (Szűcs György). A Labordiagnosztikai Társasággal nem
túl aktív a kapcsolat, az Infektológiai társasággal szorosabb. Támogatja az új szekciót.
Kónya József „joint section”-ként jelenítené meg a bakteriológiában. Amennyiben idén minél
többen részt vesznek ennek a szekciónak a munkájában, ám legyen a jövőben önálló.
Pál Tibor azt javasolta, hogy a konferencia 2. napján legyen ez a szekció, és 1 napos belépési
díjat fizessenek. Főtitkár úr ellenzi az 1 napos befizetést: jöjjön mindenki az egész
kongresszusra és tanuljon. Ha bevezetjük az egy napos részvételt, akkor mindenki csak a
legszűkebb érdeklődési területét fogja látogatni. Konkoly Thege Mariann szerint, ha Pál Tibor
javaslata nem valósul meg, klinikusok nem fogják befizetni a 3 napos részvételi díjat.
Felmerült az a javaslat is, hogy a konferenciákat egymáshoz csatoltan tartsuk meg. Főtitkár úr
nehéznek látja több társaság konferenciáját egyidejűleg. Pénztáros úr sem preferálná az 1
napos belépőt. Az idei nemzetközi kongresszus és az pénzügyi tekintetben különösen kényes.
Szűcs György szerint a klinikusok az Infektológiai Társaság összejövetelén vennének részt.
Főtitkár úr kéri, hogy az idei kongresszus és a Klinikai szekció kérdését külön tárgyaljuk.
Ebben a napirendi pontban a szakmai bizottság alapítása a kérdés.
Takács Mária szerint sokan bejönnek olyanok is a konferenciáinkra, akik semmit sem
fizetnek.
Mándi professzor asszony is azt erősíti a cél az, hogy átlássuk, hogy mit csinál a másik.
Meggyengül a bakteriológiai és virológiai szekció, ha a klinikumot kivesszük belőle.
Maráz Anna szerint legyen inkább a 3. napon a klinikai mikrobiológiai szekció.
Nagy Béla professzor szerint a klinikai mikrobiológia szakmai szekció kérdését a Közgyűlés
elé kell vinni. Elnök úr hajlik arra, hogy lehetne 1 napos szimpózium a 3. napon. A szakmai
bizottság kérdésének közgyűlés elé viteléről pedig szavazást rendel el.
Főtitkár úr kéri, hogy a beszámoló tervezetét olvassuk el, véleményezzük. E-mailben
jelezzünk vissza megjegyzéseinkről, javaslatainkról.
d. Kovács Gábor a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban hangsúlyozza a célokat: közhasznúvá
tétel, pályázati eredményesség, honlapon történt változtatások, honlapfenntartás költségeinek
fedezése, az on-line jelentkezések, bank-kártya számok titkosítása.
A 2007. évi tervekben: fiatal kutatók pályázati úton történő támogatása, eszközbeszerzés
NCA pályázatból, OPTIMA jól kamatozik. Pénzpiaci Alap befektetéssel még a rövid idejű
pénzbefektetések is megérik.
Közhasznúsági tervkészítés is történt.
Nagy Béla professzor javasolja, hogy a nemzetközi kongresszus miatt bizonyos tételek
tervezésével a tavalyi fölé kellene menni. Főtitkár úr elmondja, hogy a külföldi meghívással
járó költségek a kongresszusszervezőnél fognak megjelenni.
Határozati javaslat:
Az MMT 2007. évi közgyűlésének előkészítése kapcsán

- a Közgyűlés napirendjének előterjesztését a vezetőség változtatás nélkül elfogadja
- a tiszteleti tagokat két részben kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Amyes esetében a már
elfogadott döntés megerősítését kérjük, a többi esetben pedig a közgyűlés dönt
- a 2007. évi közgyűlésen a szekciók számát és szakterületét nem tervezzük megváltoztatni
- a pénzügyi beszámoló és a 2007. évi terv változtatás nélkül kerüljön előterjesztésre
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 2/2007
Az MMT 2007. évi közgyűlésének előkészítése kapcsán
- a Közgyűlés napirendjének előterjesztését a vezetőség változtatás nélkül elfogadja
- a tiszteleti tagokat két részben kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Amyes esetében a már
elfogadott döntés megerősítését kérjük, a többi esetben pedig a közgyűlés dönt
- a 2007. évi közgyűlésen a szekciók számát és szakterületét nem tervezzük megváltoztatni
- a pénzügyi beszámoló és a 2007. évi terv változtatás nélkül kerüljön előterjesztésre

2. Napirendi pont
Főtitkár úr bejelenti, hogy 2000 meghívót postáztunk az MMT kongresszusra, továbbá Email-ben 4-4 ezer Magyarországra és külföldre. Szponzoroknak szóló körlevéllel is meghívók
mentek ki. A horvát kollégák szponzorálási tervet dolgoztak ki.
Emődy Levente javasolja, hogy az egyik bakteriológiai szekció Lányi Béláról legyen
elnevezve évfordulója kapcsán. A programjavaslatot kidolgozza.
A vezetőségi tagok a beszámolót tudomásul veszik.
3. Napirendi pont
Határozati javaslat:
Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja, azzal a
kitétellel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 3/2007
Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja, azzal
a kitétellel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik.

4. Napirendi pont
Az egyebekben főtitkár úr segítséget kér NCA pályázatokhoz: a határon túli magyarsággal
való kapcsolattartás programjának megszervezésére.
Maráz Anna beszámol a 2007. őszi horvát kongresszusi lehetőségről.
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit

