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

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2007. december 6-án 1030 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, majd kéri a napirend elfogadását.
Határozati javaslat:
Az MMT 2007. december6-i vezetőségi ülésének napirendje:
1. Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóirat helyzetének, terveinek ismertetése Dr. Nagy Károly professzor, főszerkesztő
2. Előterjesztés az MMT XVI. Nemzetközi Kongresszusának időpontjára és helyszínére
3. Az MMT és az MMT Alapítványa 2008. évi költségvetésének elvei
4. Tagfelvétel kérelmek elbírálása
5. Egyebek
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 17/2007
Az MMT 2007. december6-i vezetőségi ülésének napirendje:
1. Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóirat helyzetének, terveinek
ismertetése - Dr. Nagy Károly professzor, főszerkesztő
2. Előterjesztés az MMT XVI. Nemzetközi Kongresszusának időpontjára és helyszínére
3. Az MMT és az MMT Alapítványa 2008. évi költségvetésének elvei
4. Tagfelvétel kérelmek elbírálása
5. Egyebek

1. Napirendi pont
Elnök úr felkéri Nagy Károly professzort, hogy ismertesse az Acta helyzetét.
Nagy Károly elmondja, hogy az Akadémia Orvosi Osztálya felelős az „Acta”-ért. Nagy
Károlyt bízta meg a főszerkesztői teendőkkel. Az ISI áttekinti a kiadványt. Főleg a
tekintetben, hogy milyen hatása van a Közép-Európára. Vizsgálja, hogy a füzetek pontosan
megjelennek-e, és eljutnak-e a társkiadókhoz. Az ISI adatbázisában hányan idézik a
folyóiratot. 2009 végére fognak nyilatkozni, de IF ügyben a folyóiratok 80%-át elutasítják.
A kiadó igyekszik megkönnyíteni a munkát. A kéziratok a szerkesztői software-rel készre
készíthetőek a szerző által. Hirdetéseket is fog közölni az Acta. Jelenleg 100 előfizető van, és
20 helyre cserepéldányt küldünk. Évente 300 pld-t nyomtatnak számonként.
Ellenőrzik, hogy kiket idéz az Acta, 30 napos ingyenes hozzáférést biztosítanak.
A tudományos könyvek kiadóit megkeresik és ismertetik az Acta-t. 1 éve már bent van a
www.soopus.com ismerteti. Ez az egyik legnagyobb adatbázis. Nézik azt is, hogy milyen
adatbázisba kerül be az Acta.
Hirdetés színes 150 eFt, 1 színű 80 eFt/oldal.
A Nature-rel is felvette az Akadémia a kapcsolatot, hogy cikkreview-t cseréljenek.
2005-2007- ben 72 cikk, 36 magyar, 36 külföldi. 2005-ről 2006, 2007-re csökken a magyar
cikkek száma. 1. SzTE Mikrobiológiai Intézet, 2. SOTE Mikrobiológiai Intézet, 3. SzTE
Klinikai Mikrobiológiai Intézet.

Debrecen Mikrobiológiai Nemzetközi Kongresszust szervez és ők a 2008/2-ből többet fognak
vásárolni. Kevés cikk érkezik és azok is gyengék. Az Akadémia korábban tervezte, hogy
valamilyen scientometriai értéket ad a hazai lapoknak, de ez nem valósult meg.
A Szerkesztő Bizottságban változás lesz 2008-tól.
Elnök úr javasolja, hogy legalább a review-kat olyan szerzőkkel kellene íratni, hogy emiatt
referálják a lapt (pl. a PubMed-ben).
Nagy Béla javasolja, hogy az ISI-nál vegye fel a kapcsolatot Nagy Károly. Meg kell ismerni a
feltételeket. Kérik a szerkesztő Bizottság önéletrajzát (+ cikk + idézetek számát … stb.)
Nagy Károly szerint lehet bővíteni a szerkesztőbizottságot.
Emődy Levente a lap idézettségét említi: a review cikkek citálása mindig magas.
Vita keveredik arról, hogy mi is a valódi idézettség. Benkő Mária szerint az IF szempontjából
az önidézet beszámít.
Elnök úr lezárja a megbeszélést és megköszöni Nagy Károly tájékoztatóját. Sikert kíván a lap
jövőjéhez, a szerkesztőbizottsági elnöki munkához.
2. Napirendi pont
Márialigeti Főtitkár úr a 2011. évi nemzetközi kongresszus időpontjával kapcsolatban jelzi,
hogy a júniusban lehetetlen az ELTE-n elhelyezni. Danubius/Margitsziget 300 fős
színházterem + 2 kisebb terem jöhet szóba, ugyanakkor magasak az árak az ELTE
terembéréhez hasonló.
Hotel Héia – 400 fős konferencia terem és vannak kisebb termek is. Ha szállást és étkezést
igénybe veszünk olcsőbb. A Corvinus Egyetem terembére kevesebb, mint az ELTE.
Gergely Lajos a szobaárak felől érdeklődik: 30 %/-kal magasabbak az árak, mint
Keszthelyen. Az idén a résztvevők a középkategóriás szálláshelyeket preferálták.
Emődy Levente és Mándi professzor asszony jelzi, hogy a vizsgaidőszak június 30-ig
legalább fog tartani.
Elnök úr szavazást rendel el.
Határozati javaslat:
Az MMT 2011. évi XVI. kongresszusát 2011. július 3-6. között a Hotel Heliában tartjuk.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 18/2007
Az MMT 2011. évi XVI. kongresszusát 2011. július 3-6. között a Hotel Heliában tartjuk.

3. Napirendi pont
Kovács Gábor pénztáros úr ismerteti a költségvetés összeállításának elveit és kéri a
jelenlevők tanácsait, megjegyzéseit. Kiadás: kiküldetés – nem szoktuk elkölteni. Szolgáltatás
– eszközpark bővítés Pályázati bevétel: 500 eFt volt 2007-ben
Befektetési jegyek: OPTIMA - kedvező hozama volt 2007-ben.
Főtitkár úr szerint a 2007. év kiemelkedő év, mert > 1 MFt folyt be tagdíjakból. Folytatni
kellene a nagygyűlések esetében a jövőben is, hogy a tag-résztvevők nagy kedvezményt
kapnak.
Nagy Károly szerint támaszkodni kellene a diagnosztikai cégekre.
Deák Judit jelzi, hogy a nagy cégek jelentős összegekkel támogatják pl. az MLDT-t.
Nagy Béla kérdezi, van-e a honlapunkon szabad hirdetési felület? A válasz igen, interaktív
felület.
Idei évben 600 eFt foly be az 1 %-ból.
Több hozzászólás nme lévén elnök úr megköszöni a javaslatokat és kéri a péztáros urat, hogy
a megjegyzéseket figyelembe véve állítsa össze a költségvetéast.

4. 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: 19/2007
Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja,
azzal a kitétellel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik.

5. Napirendi pont
Nagy Károly professzor kéri, hogy terjesszük Nász professzor 80. születésnapja alkalmából
rendezendő ülés hírét.
Az STD Társaság hajlamos arra, hogy a konferenciák hirdetésében együttműködjön az MMTvel (Deák Judit).
Chlamydia Meeting lesz (Emődy Levente).
Nagy Béla professzor úr az ERANET lehetőségeire hívja fel a figyelmet.

Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit

