
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2008. március 13-án 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, és javasolja, hogy Főtitkár úr mutassa be az MMT új 
honlapjának működését. A bemutatót követően kéri a - ki is vetített - napirend elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008. március 13-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT 2008. évi Nagygyűlése programjának meghatározása 
2. Az MMT 2008. évi közgyűlése napirendjének jóváhagyása 
3. A 2008. évi főtitkári beszámoló tervezetének véleményezése 
4. Az MMT 2007. évi pénzügyi beszámoló tervezetének véleményezése 
5. Az MMT 2008. évi pénzügyi tervének véleményezése 
6. A szakosztályok beosztásának áttekintése 
7. Határon túliak képviseletének biztosítása a vezetőségben 
8. Javaslat tiszteletbeli tagságra 
9. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 
10. Egyebek 
 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 1/2008 

Az MMT 2008. március 13-i vezetőségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT 2008. évi Nagygyűlése programjának meghatározása 
2. Az MMT 2008. évi közgyűlése napirendjének jóváhagyása 
3. A 2008. évi főtitkári beszámoló tervezetének véleményezése 
4. Az MMT 2007. évi pénzügyi beszámoló tervezetének véleményezése 
5. Az MMT 2008. évi pénzügyi tervének véleményezése 
6. A szakosztályok beosztásának áttekintése 
7. Határon túliak képviseletének biztosítása a vezetőségben 
8. Javaslat tiszteletbeli tagságra 
9. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 
10. Egyebek 

 
1. Napirendi pont 
Karaffa Leventének adja meg a szót elnök úr, aki jelzi, hogy idén szeretnék a nagygyűléssel 
együtt megrendezni a Fermentációs Kollokviumot újfent. Aktualitást ad a dolognak, hogy 100 
éve alakult meg a Műegyetemen a (azóta már megszűnt) Mezőgazdasági Kémiai és 
Biotechnológiai Tanszék. A Tanszék professzorai voltak hosszú időn át Holló akadémikus és 
Nyeste László. Egyúttal erről is meg lehetne emlékezni. 
Nagy Béla javasolja, hogy ne külön, hanem az Ipari Mikrobiológia szekcióval összevonva 
kellene megjeleníteni. 
 
Határozati javaslat: 



Az MMT Vezetősége támogatja, hogy a 2008. évi Nagygyűlésen az Ipari mikrobiológia szekció 
programjával együtt kerüljön megrendezésre a X. Fermentációs Kollokvium, valamint megemlékezzünk 
a BME Mezőgazdasági Kémiai és Biotechnológiai Tanszéke alapításának 100 éves évfordulójáról. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 2/2008 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy a 2008. évi Nagygyűlésen az Ipari mikrobiológia szekció 
programjával együtt kerüljön megrendezésre a X. Fermentációs Kollokvium, valamint 
megemlékezzünk a BME Mezőgazdasági Kémiai és Biotechnológiai Tanszéke alapításának 100 
éves évfordulójáról. 
 

Főtitkár úr kérdezi, hogy legyen-e külön klinikai mikrobiológiai szekció a Nagygyűlésen? 
Nagy Béla professzor furcsállja, hogy erre sor kerüljön. Emődy Levente szerint alapos 
szervezést igényel, hogy ne „fedjék” egymást a szekciók. Takácsa Mária véleménye az, hogy 
lehet úgy csoportosítani az előadásokat, hogy egyik részében a klinikai virológusok, másik 
részében a többi előadás folyik. Konkoly-Thege Marianne azt javasolja, hogy legyen együtt, 
ne fragmentáljuk. Nagy Béla professzor azt javasolja, hogy sokat tanulunk egymástól, ezért 
ne válasszuk szét. Nagy Károly szerint a Bakteriológiai szekción belül legyen a klinikai 
bakteriológia. Takács Mária azt kéri, hogy a klinikai bakteriológia és a klinikai virológia se 
fedje egymást. Emődy Levente megjegyzi, hogy kevés a klinikai mikrobiológus. Elnök úr 
szerint kihalóban lévő szakma. Gesztusokat kell tenni feléjük. A vita értelmében arra kéri a 
szervezőket, hogy a szekciók tematikájában hangsúlyozzák a klinikai diszciplinákat. 
Kónya József arról kérdez, hogy a továbbképzési pontokat megkapjuk-e? Nagy Károly még a 
vizsgázás lehetőségét is felveti. Rozgonyi Ferenc azt javasolja, hogy az előadó kapjon plusz 
pontot. A tavalyi konferencián nem kaptunk pontot, a tavaly előttin igen. Elnök úr kéri, hogy 
a MOTESZ bejelentés történjék meg. 
Az első nap központi témája élelmiszer mikrobiológia lesz, Farkas professzor úrral állítják 
össze a témát. Takács Mária kéri, hogy a vírusokat ne hagyjuk ki. 
Az egyéb résztvevők díját 40 eFt-ra, ill. 54 eFt-ra kellene emelni. Pénztáros úr megjegyzi, 
hogy a nagygyűléseken kb. 10% a külső tagok aránya, valamint, hogy a tagdíjfizetési 
fegyelmet hatékonyan javítja a nagy nem tag részvétei díj. Aki szeptemberig belép, tudja a 
kedvezményes tagdíjat fizetni. 
Főtitkár úr felveti, hogy a részvételi díjban hány kávé-üdítő jegy legyen? Ha ez 5-re 
csökkentjük csökkenthető a részvételi díj. 
A kirándulásra két javaslat érkezett: Szigliget, vagy Hévíz. Nagy Béla felveti, hogy kell-e 
egyáltalán kirándulás? Hamarabb be lehetne fejezni, 1 nappal kevesebb hotelszámla. Főtitkár 
úr megjegyzi, hogy sokan igénylik, hagyománya van. Takács Mária szerint sok fiatal a 
10.000,- Ft-os ár miatt nem jön el. Nagy Béla inkább azt javasolja, hogy a konferenciát 
megelőző napon legyen este get-together party. Főtitkár úr jelzi, hogy a résztvevők 
legnagyobb része csak az első nap reggelén érkezik. 
Elnök úr javasolja, hogy maradjon a hagyományos kirándulás, és legyen Hévíz a kirándulási 
hely. Viszont két változatban hirdessük meg, vacsorával és a nélkül. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy 
- ne legyen külön klinikai mikrobiológiai szekció, de a szekciótémák között hangsúlyozzuk a klinikai 
diszciplinákat; 
- szerezzük meg a MOTESZ pontokat; 
- az első nap tematikája élelmiszer mikrobiológia; 
- az egyéb résztvevők díja 40,- ill. 54.- eFt legyen; 
- 5-ben határozzuk meg a kávé-üdítő jegyek számát és ennek fejében lehetőség szerint csökkentsük a 
tagi részvételi díjat; 



- a kirándulás helyszíne Hévíz legyen és két változatban hirdessük meg a kirándulást: vacsorával, ill. a 
nélkül. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 3/2008 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy 
- ne legyen külön klinikai mikrobiológiai szekció, de a szekciótémák között hangsúlyozzuk a 
klinikai diszciplinákat; 
- szerezzük meg a MOTESZ pontokat; 
- az első nap tematikája élelmiszer mikrobiológia; 
- az egyéb résztvevők díja 40,- ill. 54.- eFt legyen; 
- 5-ben határozzuk meg a kávé-üdítő jegyek számát és ennek fejében lehetőség szerint 
csökkentsük a tagi részvételi díjat; 
- a kirándulás helyszíne Hévíz legyen és két változatban hirdessük meg a kirándulást: vacsorával, 
ill. a nélkül. 
 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy a fiatal első szerzős résztvevők ösztöndíja 25 eFt legyen. 
Szavazás: 
 Mellette: A 3 fő kivételével elfogadják a javaslatot. 
 Ellene:  3 fő (Márialigeti Károly, Kovács Gábor, Minárovits János) 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 4/2008 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy a fiatal első szerzős résztvevők ösztöndíja 25 eFt legyen. 
 
2. Napirendi pont 
10 órakor kezdődik, de gyakorlatilag - ha nem vagyunk szavazóképesek - 10,30-kor. 
Nagy Béla más helyszínt javasol az MTA nagy árai miatt. 
 
 
3. Napirendi pont 
Nagy Béla a jelölőbizottság munkájáról kér tájékoztatót. Főtitkár úr ismerteti a jelölés 
jelenlegi helyzetét, jelzi, hogy mindenki megkapta a felhívást. Gergely professzor javasolja, 
hogy aki nem jár el vezetőségi, elnökségi ülésre, azt ne jelöljük. Nagy Béla megjegyzi, hogy a 
jelölőbizottságban kevés az állatorvosok aránya. Benkő Mária kérdezi, hogy a listán 
szereplők eljárnak-e az MMT ülésre? Főtitkár úr elsorolja a jelölőbizottság tagjait és 
részvételi gyakoriságukat a nagygyűléseken. Nagy Béla úgy érzi, hogy nagyon erős az ipari 
rész reprezentációja, az orvosi – állatorvosihoz képest. Főtitkár úr jelzi, hogy a bizottságot 
összeállító elnökségi és vezetőségi üléseken az a határozat született, hogy lehetőség szerint 
minden tagjainkat foglalkoztató nagy intézménynek legyen képviselője, valamint más 
mikrobiológiai társaságra is kitekintéssel rendelkezők is legyenek. 
A főtitkári beszámoló egészüljön ki egy mondattal, amelyik az új vezetőségnek ajánlja az 
MMT szekcióinak átgondolását. 
 
Határozati javaslat: 

A főtitkári beszámoló egészüljön ki egy mondattal, amelyik az új vezetőségnek ajánlja az MMT 
szekcióinak átgondolását. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúan elfogadják a határozati javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 5/2008 



A főtitkári beszámoló egészüljön ki egy mondattal, amelyik az új vezetőségnek ajánlja az MMT 
szekcióinak átgondolását. 

 
4-5. 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 (befektetet eszköz NCA pályázatból). Pályázati bevétel: 500 eFt volt 
2007-ben. Befektetési jegyek: OPTIMA - kedvező hozama volt 2007-ben. Valutaösszegeket 
forintosítjuk. Az évközi bevételeket megpróbáljuk akár rövid időre is befektetési jegyekbe 
fektetni. 
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, mint szponzorokra. 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 folyt be az 1 %-ból. 
Több hozzászólás nem lévén elnök úr megköszöni a javaslatokat és kéri a pénztáros urat, 
hogy a megjegyzéseket figyelembe véve állítsa össze a végső költségvetési javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT és alapítványa 2007. évi pénzügyi beszámoló tervezetét, valamint a 2008. év pénzügyi tervét - 
a pénztáros előterjesztésében - a vezetőség elfogadja. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúan elfogadják a határozati javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 6/2008 

Az MMT és alapítványa 2007. évi pénzügyi beszámoló tervezetét, valamint a 2008. év pénzügyi 
tervét - a pénztáros előterjesztésében - a vezetőség elfogadja. 

 
6. Napirendi pont 
Farkas József professzor az önálló környezeti mikrobiológia szekció mellett érvel. Megjegyzi, 
hogy az MTA több osztályának programjai is jelzik a környezettudományok fontosságát. 
Benkő Mária megkérdezi, hogy milyen jelentősége van az újabb szekciók megalakulásának? 
Főtitkár úr jelzi, hogy a fiatalabb MMT tagok számára nem mindig informatív a jelenlegi 
szekcióbeosztás. Jelenleg 2 szekció kivételével a vizsgált objektumról szólnak a szekciók. 
Nagy Béla: nem érzi egyértelmű fejlődésnek az új szekció megalakulását. Kiss professzor 
szerint nem szerencsés a jelenlegi szekcióbeosztás a Mezőgazdasági és élelmiszer 
mikrobiológia esetében. Sokkal befogadóbbnak kellene lennünk a változásra. Nagy Béla azt 
javasolja, hogy mezőgazdaság és környezet, valamint ipari és élelmiszeripar legyen együtt. 
Főtitkár úr úgy gondolja, hogy ha valaki növekvő társaságról gondolkodik, radikálisan meg 
kell változtatni a szekciókat. A hagyományos diszciplináris szerveződéseket meg kellene 
szüntetni. Az egyetemi képzésekben, nyugati kongresszusok tematikájában jól látszik, hogy 
változott a képzés, változott a világ. Nagy Béla azt javasolja, hogy legyen ez első feladata az 
elkövetkező vezetőségnek. Benkő Mária jelzi, hogy az IUMS ismét visszaállította az eredeti 
Bakteriológia/Virológia/Mikológia beosztást. 
Farkas akadémikus: nem szekciók megszűntetését, hanem szekciók kiemelését javasolja. A 
világ ilyen irányba halad, és nagy hangsúlyt kap a környezeti mikrobiológia. Nagy Béla 
szerint megtehetnénk, hogy 10 tag előkészíti a kérdést, és majd utána szavazunk. 



Elnök úr azt javasolja, hogy válasszuk ketté a kérdést, először is szavazzunk Farkas 
professzor úr javaslatáról, hogy vigyük-e a közgyűlés elé, majd pedig javasoljuk a következő 
vezetőségnek a kérdéskör alapos áttekintését. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége támogatja Környezeti mikrobiológiai és biotechnológiai szakosztály alapításának 
a Közgyűlés elé terjesztését. 

Szavazás: 
 Mellette: 13 fő - a jelenlevők többsége elfogadja a határozati javaslatot.. 
 Ellene:  4 fő 
 Tartózkodott: 5 fő 
Határozat: 7/2008 

Az MMT Vezetősége támogatja Környezeti mikrobiológiai és biotechnológiai szakosztály 
alapításának a Közgyűlés elé terjesztését. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége javasolja a társaság új vezetőségének a szakosztályok beosztásának áttekintését és 
erre a célra bizottság kiküldését. 

Szavazás: 
 Mellette: 17 fő - a jelenlevők többsége elfogadja a határozati javaslatot. 
 Ellene:  3 fő? 
 Tartózkodott: 2 fő 
Határozat: 8/2008 

Az MMT Vezetősége javasolja a társaság új vezetőségének a szakosztályok beosztásának 
áttekintését és erre a célra bizottság kiküldését. 

 
7. Napirendi pont 
Határon túli magyarok egyre növekvő száma miatt legyen képviseletük a határon túliaknak is 
a vezetőségben. Gönczöl Éva javasolja Lőrincz Lillát, aki a Marosvásárhelyi Egyetemen 
docensként vezeti a Mikrobiológiai intézetet. Farkas professzor támogatja a javaslatot. A 
jelölőbizottság nézzen körül: Marosvásárhely, Sapientia Kolozsvár - Csikszereda. Maráz 
Anna szerint, ha nem is minden alkalommal venne részt, az anyagot megkaphatná. Emődy 
Levente szerint Rajcsányi professzor is alkalmas, aki rendszeresen részt vesz az MMT 
Kongresszusokon. Nagy Béla támogatja, gesztus értékűnek tartja. Elnök úr szerint, ha nem is 
választják meg vezetőségi tagnak, tanácsadói státusszal az új vezetőség válasszon határontúli 
képviselőt. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége javasolja, hogy a vezetőségi tagjelöltek között szerepeljen alkalmas határon túli 
magyar tagunk. Az új vezetőség fontolja meg, amennyiben választás útján nem lesz határon túli tagja, 
tanácskozási joggal hívjon meg ilyen személyt. 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyangúan elfogadják a határozati javaslatot. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 9/2008 

Az MMT Vezetősége javasolja, hogy a vezetőségi tagjelöltek között szerepeljen alkalmas határon 
túli magyar tagunk. Az új vezetőség fontolja meg, amennyiben választás útján nem lesz határon 
túli tagja, tanácskozási joggal hívjon meg ilyen személyt. 

 
8. Napirendi pont 
Előterjesztés nem érkezett. 
 
9. 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: 10/2008 

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

 
10. Napirendi pont 
NCA pályázatot adtunk be. 
Nagy Károly: 60 éves lesz a SOTE Mikrobiológiai Intézete, az Acta külön számát ennek 
szentelik. 
Benkő Mária Adenovirus konferenciát és EU állatorvosi konferenciát szervez. Kéri az MMT 
segítségét honlap, szervezés ügyekben. Főtitkár úr természetesnek veszi, hogy az MMT 
szívesen vesz részt. 
Többen jelzik, hogy Lam professzor Magyarországra látogat, előadást tart. Elnök úr jelzi, 
hogy: Lam prof. előadását honlapon szívesen hirdetjük, amint értesítést kapunk. Úgy tűnik 
október 30-31-én van Budapesten. 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
        Dr. Deák Judit 


