
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2007. október 18-án 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, majd kéri a napirend elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. október 18-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. A XVth International Congress of the HSM elszámolása 
2. Az MMT 2008-2012. évi kongresszusi programja  
3. Javaslat az MMT 2008. évi Vezetőségi Üléseinek időpontjára 
4. Tagfelvétel 
5. Egyebek:   NCA pályázat 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 10/2007 

Az MMT 2007. október 18-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. A XVth International Congress of the HSM elszámolása 
2. Az MMT 2008-2012. évi kongresszusi programja  
3. Javaslat az MMT 2008. évi Vezetőségi Üléseinek időpontjára 
4. Tagfelvétel 
5. Egyebek:   NCA pályázat 

 
1. Napirendi pont 
Főtitkár ismerteti és elemzi az elmúlt MMT nemzetközi kongresszusának anyagi vonzatait. A 
végelszámolást a vezetőség egyhangúlag elfogadta. A résztvevők nevében Farkas akadémikus 
úr mondott köszönetet a kongresszus szervezéséért. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. évi XV. kongresszusának beszámolóját és elszámolását a vezetőség jóváhagyólag 
elfogadja. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 11/2007 

Az MMT 2007. évi XV. kongresszusának beszámolóját és elszámolását a vezetőség jóváhagyólag 
elfogadja. 

 
2. Napirendi pont 
Főtitkár úr az előterjesztéshez kiegészítésként elmondta, hogy a zadari konferencián 120 
főből lehet, hogy akár 100 is FEMS ösztöndíjjal utazott ki. Mi is pályázhatunk, ha jó előre 
meghatározzuk a konferenciák időpontjait. Bár vezetőségválasztás lesz, de tervezni kell. 
Gergely professzor úr szerint Keszthely szimpatikusabb, olcsóbb. A november 1. miatt 
szeretné, ha korábban lenne. Bános Zsuzsa kérdezi, hogy nem ütközik-e más kongresszussal? 
Gergely professzor erre reflektálva elmondja, azt tapasztalta, hogy eddig sem jöttek el a más 



társaságokhoz kötődők. A nemzetközi konferenciára július közepét nem tartja szerencsésnek, 
szeretné, ha korábban lenne. Benkő Mária Eger és Keszthely között az általunk megszabott 
részvételi díjban lát különbséget. Főtitkár úr elmagyarázta a különbség okát. Benkő Mária 20 
% különbséget lát a két ajánlat között. Főtitkár úr említi, hogy Egerben a bérleti díjak 
többszörösét teszik ki a keszthelyi árnak. 
Elnök úr elmondja, hogy szerinte hogyan lehetne feloldani azt az ellentmondást, hogy az 
infektológusok is és a mikrobiológusok is részt vehessenek (tandem konferenciával). Említi, 
hogy legutóbb Pál Tibor kérésére változtattunk időpontot, mégsem tudott megvalósulni a 
dolog. Konkoly Thege Mariann szerint az Infektológus Kongresszuson a klinikai 
mikrobiológiai szekcióban is alig voltak klinikusok. Főtitkár úr javasolja, hogy a következő 
alkalommal hirdessünk meg klinikai mikrobiológia szekciót. 
2011-es nemzetközi kongresszus időpontjára, helyére még később térjünk vissza. 
Maráz Anna említi, hogy Siófokot is érdemes lenne megnézni. Nagy kongresszusi 
fejlesztések vannak. Főtitkár úr jelzi, hogy előzetes tájékozódás történt, viszont az árakat 
sokallja. 
Elnök úr megkéri Maráz Annát, hogy a CEFORM következő kongresszusát ismertesse a 
szlovén és horvát kollégákkal. Egy másik kongresszus CAESAR is lesz 2009-ben. FEMS, 
IUMS is lesz 2008-ban. 
Főtitkár úr elmondja, hogy a CEFORM 4 évente esedékes, Magyarországon 2009-ben lesz. 
A kérdések, hozzászólások elapadásával Elnök úr elrendeli a szavazást. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008-2010. évi nagygyűlései továbbra is Keszthelyen legyenek. 
Szavazás: 
 Mellette: 13 fő 
 Ellene:  1 fő (Benkő Mária) 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 12/2007 

Az MMT 2008-2010. évi nagygyűlései továbbra is Keszthelyen legyenek. 
 

Határozati javaslat: 
Az MMT 2008-2010. évi nagygyűléseinek időpontja minden év október 15 körül, szerda - péntek legyen. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a napirendet 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 13/2007 

Az MMT 2008-2010. évi nagygyűléseinek időpontja minden év október 15 körül, szerda - péntek 
legyen. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT a 2. CEFORM rendezvényt 2009- ben Keszthelyen rendezi az október közepi időpontban. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a napirendet 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 14/2007 

Az MMT a 2. CEFORM rendezvényt 2009- ben Keszthelyen rendezi az október közepi 
időpontban. 

 
A 2011. évi kongresszus időpontjának és helyének ügyében a vezetőség elnapolja a döntést. 
 
3. Napirendi pont 
Határozati javaslat: 



Az MMT 2008. évi vezetőségi üléseinek időpontjára tett javaslatot a vezetőség jóváhagyja. A 2008. évi 
Közgyűlést a 2008. április 21-i héten szervezzük. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a napirendet 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 15/2007 

Az MMT 2008. évi vezetőségi üléseinek időpontjára tett javaslatot a vezetőség jóváhagyja. A 
2008. évi Közgyűlést a 2008. április 21-i héten szervezzük. 

 
4. Napirendi pont 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét Cselényi Lászlóé 
kivételével 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: 16/2007 

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

 
5. Napirendi pont 
Az első félév tagdíjbevétele >1 MFt volt. 
Az MMT 400 eFt-ot nyert (NCA) pályázaton. 
Honlapon megjelennek a tavaszi közgyűlési előadások. 
Projektort szeretnénk venni. 
Az 1%-ból >600 eFt folyt be, + 90 eFt az MMT-nek, de ez csak a jövő évtől igényelhető. 
Maráz Anna tájékoztat, hogy a zadari konferenciában „mi” is szervezők voltunk. ELTE-ről 
mindhárom résztvevő FEMS ösztöndíjjal utazott. 
A FEMS támogat kongresszusokat, elérhető a FEMS honlap az MMT honlapjáról is. 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
        Dr. Deák Judit 


