
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2007. június 14-én 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, emlékeztet az időpontváltoztatásra, majd kéri a napirend 
elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. június 14-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Beszámoló a XVth International Congress of the HSM rendezvényéről 
2. Az MMT Alapítványa új Alapszabályának megvitatása 
3. Jelölőbizottság megválasztása az MMT 2008. évi tisztújító Közgyűlésére 
4. Az MMT 2007. évi Manninger Rezső díjának odaítélése 
5. MMT pályázatok kiírása 
6: Tagfelvétel 
7. Egyebek 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 4/2007 

Az MMT 2007. június 14-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Beszámoló a XVth International Congress of the HSM rendezvényéről 
2. Az MMT Alapítványa új Alapszabályának megvitatása 
3. Jelölőbizottság megválasztása az MMT 2008. évi tisztújító Közgyűlésére 
4. Az MMT 2007. évi Manninger Rezső díjának odaítélése 
5. MMT pályázatok kiírása 
6: Tagfelvétel 
7. Egyebek 

 
1. Napirendi pont 
Főtitkár úr elmondja, hogy e pillanatban 260 felett van a kongresszusra jelentkezők száma. Az 
utóbbi napokban jelentősen megnövekedett a beküldött absztraktok száma, a meghívott 
vendégeink közül egyedül Vasavada nem küldött összefoglalót. Az ELTE felvette a XV. 
Nemzetközi Kongresszust az Eötvös Workshops of Science programba, mely anyagilag 50 % 
kedvezményt is jelenthet. Az absztraktok az Acta mellékleteként jelennek meg. 
Nagy Károly lett az Acta főszerkesztője. Elmondja, hogy új "publishing" szerkesztő van. 
Szeretnék impaktfaktorossá tenni. Felhasználóbarát elektronikus rendszer épül ki, 
automatikus értesítést küld ki. Átfutást meggyorsítja. 
Az anyagi helyzet: jelenleg nem veszteséges az Acta. Lehet hirdetéseket eladni. Pl. a cikkel 
kapcsolatos hirdető nagy példányszámú különlenyomatot ad ki – 300 példányszám. On-line 
hozzáférés változik. Akiket citálnak, kiértesítik. A www.scopus.com az Acta absztraktjait is 
közli. 
Főtitkár úr kéri, hogy egy következő ülésen külön beszéljünk az Actáról. Elnök úr kéri, hogy 
a tiszteleti tagjaink írjanak review cikkeket, ez emelhetné az érdeklődést. 
Főtitkár úr tájékoztat, hogy június 20-ig még kedvezményes áron lehet jelentkezni a 
konferenciára. 

http://www.scopus.com/


Benkő Mária javasolja, hogy a „Nagy öregjeinket” ismételten hívjuk meg a XV. 
Kongresszusra. 
Emődy Levente kérdezi, hogy a külföldi vendégek melyik hotelben lesznek. Lehet-e ott egy 
workshopot rendezni. 
Mindenki megnyugtató válaszokat kap. 
A vezetőség tudomásul veszi a beszámolót. 
 
2. Napirendi pont 
Az MMT Alapítvány alapszabály tervezete tekintetében a lényeges változások az előző 
verzióhoz képest: 
- Postacím legyen a postafiók cím. 
- A közhasznú tevékenység területei az előterjesztés szerint elfogadhatók. 
- A kuratórium 3 főből áll, a tisztújító közgyűlés választja. A kuratórium elnökét és 
képviselőjét az alapító képviselője, vagyis az MMT elnöke nevezi ki. 
- Az aláírási jogot illetően, vagy az alapító kiválaszt 2 embert, vagy 3 kurátor közül bármely 2 
ír alá. 
- Felügyelő bizottságot a Közgyűlés választ. Az elnököt a megválasztottak maguk közül 
választják. 
Berencsi dr. javasolja, hogy a mindenkori MMT elnöknek legyen javaslattételi lehetősége a 
Felügyelő Bizottság Elnökére. Főtitkár úr úgy véli, hogy ez a hatalmi viszonyok 
összefonódására és nem elkülönüléséhez vezetne. 
Elnök úr sorban szavaztat az előterjesztésekről. 
 
Határozati javaslat: 

 Az MMT Alapítványa alapszabály tervezetében 
 - a postacím legyen postafiók cím - amennyiben lehet 
 - közhasznú tevékenység a törvény 1, 3, 4, 8, 9, 13, 16 és 19 pontja szerinti 
 - aláírási joga bármely két kurátornak együttesen legyen 
 - az FB tagjai közül maga választ elnököt 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 5/2007 

 Az MMT Alapítványa alapszabály tervezetében 
 - a postacím legyen postafiók cím - amennyiben lehet 
 - közhasznú tevékenység a törvény 1, 3, 4, 8, 9, 13, 16 és 19 pontja szerinti 
 - aláírási joga bármely két kurátornak együttesen legyen 
 - az FB tagjai közül maga választ elnököt 

 
3. Napirendi pont 
2008-ban tisztújító közgyűlés lesz. A Tisztújító Közgyűléshez elnököt, jelölő Bizottságot kell 
választani. Főtitkár úr 10 főt javasol. Legyen képviselve minden lényeges egyetem, 
kutatóintézet, az ipar is. 
Gergely Lajos professzor úr személyére érkezett javaslat (elnök) Rozgonyi professzor urat 
javasolja Nagy Károly. Pesti Miklós, Bíró Sándor (Sipiczki Mátyás), Harrach Balázs 
(Minárovits János), Könczöl Kálmán (Karaffa Levente), Gönczöl Éva (Berencsi György), 
Kerényi Mónika, Pesti Miklós, Emődy Levente, Kucsera István, Naár Zoltán, Deák Judit, 
Kiss István, Borsodi Andrea, Rákhely Gábor, Dusha Ilona, Kredics László, Varga László, 
Sveiczer Ákos, Csitári Gábor, Divéki Zoltán, Posta Katalin. 
Algológusokat és mikológusokat jó lenne idevonzani. 
Kovács Gábort a Szavazatszámláló Bizottság elnökének javasolja főtitkár úr. 
 



Határozati javaslat: 
 Az MMT 2008. évi jelölő és szavazatszámláló bizottságaiba a következő személyek közül, ill. elvek 
szerint kell a tagokat kijelölni.  
- levezető elnök és jelölő bizottsági elnök Gergely Lajos 
- szavazatszámláló bizottság elnök Kovács Gábor 
- tagjelöltek közül legalább 10 fő legyen a jelölő és 2 fő a szavazatszámláló bizottságban. Egyetemek, 
kutatóintézetek, ipar legyen képviselve. 
- a tagjelöltek sora: Rozgonyi Ferenc, Pesti Miklós, Bíró Sándor, Harrach Balázs, Könczöl Kálmán, 
Gönczöl Éva, Kerényi Mónika, Emődy Levente, Kucsera István, Naár Zoltán, Deák Judit, Kiss István, 
Borsodi Andrea, Rákhely Gábor, Dusha Ilona, Kredics László, Varga László, Sveiczer Ákos, Csitári 
Gábor, Divéki Zoltán, Posta Katalin. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 6/2007 

 Az MMT 2008. évi jelölő és szavazatszámláló bizottságaiba a következő személyek közül, ill. 
elvek szerint kell a tagokat kijelölni.  
- levezető elnök és jelölő bizottsági elnök Gergely Lajos 
- szavazatszámláló bizottság elnök Kovács Gábor 
- tagjelöltek közül legalább 10 fő legyen a jelölő és 2 fő a szavazatszámláló bizottságban. 
Egyetemek, kutatóintézetek, ipar legyen képviselve. 
- a tagjelöltek sora: Rozgonyi Ferenc, Pesti Miklós, Bíró Sándor, Harrach Balázs, Könczöl 
Kálmán, Gönczöl Éva, Kerényi Mónika, Emődy Levente, Kucsera István, Naár Zoltán, Deák 
Judit, Kiss István, Borsodi Andrea, Rákhely Gábor, Dusha Ilona, Kredics László, Varga László, 
Sveiczer Ákos, Csitári Gábor, Divéki Zoltán, Posta Katalin. 

 
 
4. Napirendi pont 
Manninger Rezső éremre 5 javaslat érkezett. A jelölések anyagát főtitkár úr ismerteti. Ezt 
követően hosszú vita alakul ki a 2007-ben kiosztandó Manninger díjak számáról, valamit a 
jelöltek érdemeiről, az MMT-ben végzett munkájukról. Elnök úr javaslata alapján szavazunk, 
majd elemezzük, hogy a szavazatok száma hol „ugrik”. A titkos szavazás eredményeképp 
Czirók Éva 14 szavazatot kapott, a következő legtöbb szavazat csak 7 volt. Ennek alapján a 
vezetőség egyhangúan egy díj odaítélését javasolja, Czirók Évának. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008. évben egy Manninger díjasra tesz javaslatot, akinek személye Czirók Éva. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 7/2007 

Az MMT 2008. évi Manninger díjasa Czirók Éva. 
 
5. Napirendi pont 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT vezetősége jóváhagyja az előterjesztett pályázati kiírásokat. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 8/2007 

Az MMT vezetősége jóváhagyja az előterjesztett pályázati kiírásokat. 
 
6. 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: 9/2007 

Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja, azzal 
a kitétellel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik. 

 
7. Napirendi pont 
Kérelem érkezett az MMT-hez, hogy a Labtest online honlapon jelenjen meg az MMT logója, 
mint támogató. Több MMT tag is részt vesz a tesztek készítésében. Ennek kapcsán hosszas 
vita alakult ki, többen pro és többen kontra hozzászóltak. Elnök úr a kérdést elnapolni 
javasolja, ha már tisztább lesz a honlap működésével kapcsolatos helyzet. 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
        Dr. Deák Judit 


