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A Magyar Mikrobiológiai Társaság
2008. évi Nagygyűlése

Hotel Helikon, Keszthely
2008. október 15-17.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság az MMT Alapítványa részvételével rendezi az MMT
2008. évi Nagygyűlését. Biomérnöki mbizottság?
Kedves Kolléganők és Kollégák!
A mikrobiológia tudományának minden ágában várjuk jelentkezésüket előadás
tartására,
ill.
poszter
bemutatására.
A
Nagygyűlés
központi
témája
a
…………………………………………………………………………………………………..
Bakteriológiai szekció Fermentációs Kollokvium
Immunológia és parazitológia szekció Ipari mikrobiológia szekció Klinikai mikrobiológia
Környezeti mikrobiológiai szekció
Mezőgazdasági-, élelmiszermikrobiológiai szekció Mikológia szekció Virológia szekció Tudományos összefoglalók
A Nagygyűlés nyelve magyar. A Nagygyűlés szekcióiban bevezető előadás (15+5
perc), előadás (7+3 perc), ill. poszter (poszter készítők a programban megjelölt időpontban
posztereik mellett várják az érdeklődőket) tartására várunk jelentkezőket.
A tudományos előadások és poszterek összefoglalóit elektronikus formában, angol
nyelven kérjük beküldeni az MMT honlapjáról (www.mmt.org.hu). Más módon beküldött
összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni. Az összefoglalókat az Acta
Microbiologica et Immunologica Hungarica Nagygyűlésre megjelenő Supplementum
füzetében adjuk közre.
Kérjük, hogy az összefoglalók összeállításánál törekedjenek a leglényegesebb kísérleti
eredmények tömör, szakszerű felsorolására! Az összefoglalók mindösszesen (szerző/k/ +

cím/ek/ + munkahely/ek/ + szöveges rész) 3500 leütés terjedelműek lehetnek. Kérjük,
kövessék a honlapon előírt szerkesztési utasításokat!
A Nagygyűlés előzetes programja
2008. október 14.
(kedd)

délután 18h-tól

Érkezés, regisztrálás

2008. október 15.
(szerda)

reggel 7:30h-tól
délelőtt
délután
este

Érkezés, regisztrálás
Ünnepélyes megnyitó,
Manninger emlékülés,
tudományos előadások
Farkas Elek emlékülés,
Fogadás

délelőtt
késő délután

Szekcióülések és poszter ismertetések
Kirándulás

2008. október 16.
(csütörtök)
2008. október 17.
(péntek)

Szekcióülések és poszter ismertetések

Az előadásokhoz videoprojektor, 5x5 cm-es diavetítő és írásvetítő minden teremben
rendelkezésre áll. Poszterállványokról gondoskodunk, amelyeken álló, A0 (85 x 120 cm)
méretű poszter helyezhető el.
A Nagygyűlés részvételi díja
A Nagygyűlés részvételi díja:
2008. július 15-ig
a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagjai részére 19 000.- Ft
egyéb résztvevők részére
35 000.- Ft

2008. július 15. után
26 000.- Ft,
49 000.- Ft.

Amint a részvételi díjak összehasonlításából látható, az MMT aktív tagjainak
részvételét a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 16.000,-Ft összeggel támogatja. A
részvételi díj tartalmazza a konferenciatáskát, az Acta Microbiologica et Immunologica
Hungarica Supplementum füzetét, a tudományos programon, valamint a szakmai kiállításon
való részvétel költségét, az október 15-i esti fogadást, valamint 10 darab kávé/frissitő jegyet.
A Manninger Rezső Emlékéremmel kitüntetettek mentesülnek a részvételi díj fizetése
alól.
A Nagygyűlésen a Magyar Mikrobiológiai Társaság Tagjait megillető részvételi
díjkedvezményt csak azoknak tudjuk biztosítani, akik 2008. július 15-ig a 2008. évre
esedékes tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat befizették!
Kísérők és családtagok részvételi díja: 12.000,-Ft, amely tartalmazza az október 15-i
fogadást, 10 darab kávé/frissítő jegyet, a szakmai kiállítás látogatásának lehetőségét.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa korlátozott számban ösztöndíjat ajánl
fel fiatal kutatók számára. Azok a 35 év alatti résztvevők, akik az MMT tagjai és első
szerzőként előadást tartanak, vagy posztert mutatnak be a Nagygyűlésen, összefoglalójukkal
együtt egy kérvényt is nyújtsanak be az MMT honlapjáról (www.mmt.org.hu) Kovács Gábor
pénztáros címére (penztaros@mmt.org.hu).

A kérvény feltétlenül tartalmazza a benyújtó nevét, születési dátumát (év, hó, nap),
elektronikus és postacímét, intézményét, az összefoglaló címét, valamint egyéb fontosnak
tartott információkat az ösztöndíjkérelem támogatására. A pályázatokat a szekciók elnökei
fogják elbírálni. Az ösztöndíj összege 22.500,- Ft. A sikeres pályázók 2008. szeptember 15-ig
értesítést kapnak. Ösztöndíjukat a Nagygyűlésen, a regisztráció során vehetik majd át.
Szállás
A Nagygyűlés résztvevői számára a keszthelyi Helikon Hotelben (8360 Keszthely,
Balatonpart 5.; www.danubiushotels.com/helikon) tudunk szállást biztosítani egy-, ill.
kétágyas szobákban. Az igényeket érkezési sorrendben, a jelentkezéssekkel együtt érkező
befizetések szerint tudjuk kielégíteni.
Standard szoba félpanzióval egyágyas
kétágyas
Economy szoba félpanzióval egyágyas
kétágyas

17.600,- Ft/fő/éjszaka
25.600,- Ft/fő/éjszaka
13.400,- Ft/fő/éjszaka
22.900,- Ft/fő/éjszaka

Az árak a reggelit, ebédet, valamint az ÁFÁ-t és az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Az
árban benne foglalt a szálló parkolójának és uszodájának használata is.
Étkezések és fogadás
Valamennyi étkezés a Hotel Helikon éttermében svédasztalos rendszerben kínált étkekkel
történik. Ebédet, ill. vacsorát külön is lehet igényelni 3.700,-Ft-os áron.
Kirándulás
Szigliget - Héviz

Jelentkezés
Kérjük, hogy jelentkezésüket a Magyar Mikrobiológiai Társaság honlapján tegyék
meg (www.mmt.org.hu). A konferencia szervezője a Chemol-Travel Kft. A honlapon
megállapított díjat banki átutalással a Chemol-Travel Kft. (Beutazási és Kongresszusi
Osztály; 1052 Budapest, Deák F. u. 10.; tel.: +1-266-7032; fax: +1-266-7033; drótposta:
incoming@chemoltravel.hu) bankszámlájára (MKB 10300002-20330220-00003285; Ref:
MMT 2008) szíveskedjenek befizetni. Igény esetén a Chemol-Travel befizetési csekket küld,
ill. a költségekről az Ön által kért névre, címre számlát állít ki.
Kérjük, hogy az átutalásokra feltétlenül vezessék rá mindazon személyek nevét, akik
részére az összeg fedezi az igényelt szolgáltatásokat.
Határidők
Az összefoglalók beküldésének határideje:
A részvételi jelentkezés határideje:
Kedvezményes részvételi díj befizetésének határideje:
Lemondás 20 % kezelési költség levonása mellett:
Nincs visszatérítés:

2008. július 15.
2008. július 15.
2008. július 15.
2008. augusztus 15.
2008. augusztus 15. után!

Kiállítás, szponzorok
Kérjük, hogy a Nagygyűlés rendezvényén kiállítani, hirdetni szándékozó cégek szándékukat
jelezzék az MMT honlapján (www.mmt.org.hu) található elektronikus regisztráció
segítségével.

Budapest, 2008 március hó.
a MMT Vezetősége

Budapest, 2008 március 16.

TERVEZET
MEGHÍVÓ
a Magyar Mikrobiológiai Társaság Tisztújító Közgyűlésére,
valamint az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottsága és az MMT közös előadóülésére
NAPIREND
10,00

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Közgyűlése - Megnyitó
Határozatképesség megállapítása
A napirend elfogadása
Levezető elnök személyének elfogadása
Az MMT díjainak átadása
- legjobb fiatal előadói díjak
- cikkpályázat díjai
- kéziratpályázat díjai
- fotópályázat díjai
Az MMT 2008. évi Tiszteletbeli tagjainak megválasztása - amennyiben lesz
Az MMT Főtitkárának beszámolója
Beszámoló a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról
Az MMT Ellenőrző Bizottságának jelentése
Az MMT 2007. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
Az MMT 2008. évi pénzügyi terve
Az MMT Alapítványa új Alapszabályának megvitatása, elfogadása
Az MMT és az MMT Alapítványa eddigi Elnöksége, Vezetősége, Ellenőrző
Bizottsága leköszön
Az MMT Jelölő Bizottságának jelentése
Az MMT Alapítvány kurátorainak jelölése
Szavazás

11,30 – 12,30

Előadóülés
Lisziewicz Júlia

12,30 – 12,45

Szünet

12.45

Az MMT Közgyűlése folytatódik
A szavazatszámláló Bizottság jelentése
Egyebek, bejelentések

A Közgyűlés és előadóülés helye és ideje: MTA Székház Nagyterem
(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) 2008. április 24. csütörtök, de. 10 óra.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést azonos napirenddel aznap de.
10,30-kor megismételjük.
A Közgyűlés helyszínén lehetőség lesz tagdíjbefizetésre.

Márialigeti Károly

Főtitkári beszámoló - tervezet
Az MMT 2008. évi tisztújító közgyűlésére
A tisztújító közgyűlés beszámolója 5 évre tekint vissza és kísérli meg összegezni –
afféle SWOT elemzés keretében – a történéseket. Az öt vezetőségi év – a közgyűlés
megváltozott időpontja következtében – 4 és fél naptári év. Az induláskor előre tekintve
nagyon hosszúnak tűnt. Ma visszanézve szinte egy nap volt. Az események sodrában nagyon
gyorsan elmúlik az értékes idő. Nézzük meg hát mire futotta, mi minden marad csupán terv,
idő híján, vagy a más perdületet vett feladatok sodrában.
Lássuk tehát először, ami megvalósult, különösen is azokat ezek közül, amelyek
erősítették a Magyar Mikrobiológiai Társságot.
Legelsőként soroljuk, hogy megváltoztattuk az MMT Alapszabályát és reményeink
szerint a 2008. évi Közgyűlésen az MMT alapítványának alapszabályát is újrafogalmazzuk. A
változtatások a közhasznúság elnyerése érdekében történtek. Az MMT esetében ez
megvalósult. Az egyik oldalon több munkát jelent (az adminisztráció, a nyilvánosság
biztosítása stb.), de a másik oldalon talán többszörösen meg is térül ez a befektetett energia a
lehetőségek bővülése (pl. NCA pályázatok) révén.
Másodjára a Társaság honlapjának megindítását említjük, együttesen az elektronikus
tagfelvétel és konferencia jelentkezés lehetőségével. Ez a látszólagosan a felszínt, a
külsőségeket érintő dolog mély tartalmi, szemléleti változást hozott a Társaság életébe. Sok
bosszúságot is jelentett, amíg sikerült megszokni, de a felszín mögött megbúvó tartalom
(elektronikus tag és tagdíjnyilvántartás, elektronikus konferencia jelentkezési listák stb.) sok
mindent egyszerűbbé, átláthatóbbá tett, és a hasznok zöme még csak ezután fog nyilvánvalóvá
válni.
Divatos szóval élve „arculatot” is terveztünk a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak.
Ma már mindenki ismeri az MMT jelképét – ha másképpen nem – akkor egy törülköző, vagy
egy kitűző emlékezteti rá. Ez a jelkép és annak elemei köszönnek a tagsági kártyáról is, ami
most vált igazán fontossá, amikor a honlap csak tagoknak szóló területén a vezetőség és
elnökség elmúlt ötévi tevékenységét mindenki megismerheti, ill. a közgyűlésen pillanatok
alatt kiderül a vonalkód alapján, hogy ki tagja a Társaságnak az Alapszabály értelmében is. A
határozatok most már az üléseket követő héten mindenki számára elérhetővé válnak.
Az MMT jelképe – a főtitkárt legalábbis – némi büszkeséggel tölti el, emlékeztetve az
egész társaságra, annak munkájára. Ugyanez a jelkép figyelmeztet a felelősségre, a
feladatokra is, arra a kihívásra, hogy mindig érdemes legyen és kitüntetés is legyen MMT
tagnak lenni. Az MMT vezetőségének, elnökségének tagjaként igyekeztünk mindig ezt szem
előtt tartva cselekedni. Reméljük, hogy legalább zömében sikerült.
Ez a felelősség hatotta át azt a munkát, amit közösen végeztünk az MMT szakmai
programjai színvonalának emeléséért. Közösen mindazok, akik az előadásokat tartották és
azok, akik a szakmai programot összeállították. Nézzük mi is változott a Nagygyűlések
esetében:
- a megnyitó napjának délutánján tematikus plenáris előadások sorozata hangzik el;
- útjára indult a Central European Forum for Microbiology – CEFORM rendezvénysorozata,
így már minden páros évben nemzetközi a nagygyűlés, hivatalos nyelve angol;
- az előadás kivonatok minden évben az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
szupplementum füzeteként jelennek meg.
Ezzel párhuzamosan az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottságával együttműködve
előadó ülést szervezünk minden év tavaszán olyan témákban, amelyek a mikrobiológusok
legszélesebb körének érdeklődésére számíthatnak. Így az egyik alkalmat a (madár)
influenzának, egy másikat a minimális genomnak, ill. a papillomavírusok megismerésének
szenteltük.

Szakmai munkánk színvonalának emelésére bővítettük a pályázati lehetőségeket. Most
már évente nem csupán a legjobb nagygyűlési előadókat, valamint a fiatal kutatók megjelent
cikkeit díjazzuk, hanem buzdítunk kéziratok beküldésére és az Acta Microbiologica hasábjain
történő közzétételre, valamint szeretnénk, ha az MMT honlapját, kiadványait mikrobiológiai
témájú – ugyanakkor művészi értékeket is felmutató – fotók is díszíthetnék. Lehetőségünkhöz
mérten támogatjuk fiatal első szerzők konferencia részvételét és utazási pályázat is segíti a
külföldi konferencia részvételt.
Reméljük, hogy a pályázatokkal indított nemes versengés egyre többeket késztet a
színvonalas munkára, nemzetközi érdeklődést kiváltó előadások tartására, cikkek
közzétételére. A konferenciák külföldi résztvevői, pedig elviszik hírét, hogy az MMT
rendezvényeire érdemes eljönni, mert sokat lehet tanulni, jó itt kapcsolatokat építeni, pezsgő
mikrobiológiai szakmai munka folyik.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetősége mindent megtett és megtesz annak
érdekében, hogy a szakmai eredmények széleskörű szakmai elismertetése – a kölcsönös
előnyök szem előtt tartásával – az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóirat
segítségével is megtörténjen a kéziratokkal egyúttal segítve a folyóirat
szerkesztőbizottságának munkáját.
Az MMT „külkapcsolatainak” két fontos elemeiről (MTA Általános Mikrobiológiai
Bizottsága, Acta Microbiologica) már szó esett. Meg kívánjuk erősíteni kapcsolatunkat a
rokon hazai és külföldi társaságokkal is. A hagyományosan jól működő együttműködések
(FEMS, ESCV, STD, a horvát és a szlovén mikrobiológusok társaságai, pl.) mellett az újabb
kapcsolatok kiépítése sok körültekintést és energiát kíván. Ez az egyik terület, amelyet
egyelőre gyengeségeink között lehet megemlíteni.
A Társaság munkájának gyorsabbá, pontosabbá, naprakészebbé tételét – másik
gyengeség – nehezíti, hogy minden önkéntes munkával zajlik. A romló társadalmi
körülmények sajnos az önkéntes munkára fordítható időt is megnyirbálják. A Társaság
tisztségviselői, vezetői „civilben” is jórészt felelősek egy-egy intézmény, intézményi részleg
(egyetemi tanszék, kutatócsoport, tudományos osztály stb.) biztonságáért, jövőjéért,
munkatársaiért. Egyre kevesebb időt és főképp energiát tudnak a társaság ügyének –
fejlődésének szentelni. Fiatalabb, még szabad vegyértékekkel rendelkező kollégák bevonása
megoldhatná ezt a gondot.
Ez a probléma összefügg természetesen az MMT gazdasági helyzetével. A Társaság és
az Alapítvány gazdálkodása – a honlap megfelelő lapjairól is leolvashatón – stabil és
biztonságos volt az elmúlt években. Kiemelkedő eseményként könyvelhettük el, hogy 2007ben a tagdíjbevételek több, mint egymillió forintot jelentettek az előző évek pár százezer
forintnyi bevételéhez viszonyítva. Tudnunk kell azt is, hogy immáron harmadik éve a
Nemzeti Civil Alapból is évente 4-500 eFt támogatást nyerünk, ami megkönnyíti a
működéshez szükséges beruházásokat, a honlapépítést.
Ezért tudunk a korábbinál több pályázatot indítani, díjat, támogatást adni. Bevételeink
és vagyonunk azonban nem teszi lehetővé még akár részmunkaidős állandó alkalmazott
megbízását sem. Az elmúlt öt év pedig sem nem volt elegendő, sem nem nyújtott túlzottan
kedvező környezetet ahhoz, hogy a társaság és alapítványa vagyonát érdemben gyarapítsuk.
Nem jött közelebb sajnos az az idilli cél, hogy működésünk, a pályázatok, díjak költsége a
Társaság vagyonának hozadékából kiteljen. Talán a következő ötéves ciklus kedvezőbb lehet
e tekintetben.
Az anyagiakhoz kötődik és gyengeségünk volt sokszor, hogy soká és sok
adminisztrációval fizettük ki a díjakat. Nos az adminisztráció növekedése az MMT-n kívül
álló okok következménye. A sebesség gyengeségünk, amely miatt itt is bocsánatot kérünk az
érintettektől.

Az előbb elmondottak jelzik, hogy a fejlődés lehetősége és szüksége az MMT számára
több helyen adott. A naprakészség, a gyors reagálás alapvető igénye mellett persze előttünk
áll egy sor kihívás is, amelyeknek meg kell felelni. Ilyen pl. a Társaság és az Alapítvány
kiemelten közhasznú körbe emelése, vagy a vezetőség munkájáról beszámoló elektronikus
hírlevél ügye, szakmai továbbképzések, kurzusok szervezése, az MMT támogatói körének
megerősítése stb. E feladatok megalapozását az értő szemek pl. az új Alapszabály egyes
pontjaiban már észrevehették.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság leendő új vezetésének lehetősége és kihívás
számukra, hogy ezeket és sok minden egyebet megvalósíthasson az MMT javára, nevének
öregbítésére.
Az elmúlt öt év egyenlegét megvonva örömmel tekinthetünk a fejlődésre. Köszönjük,
hogy ki-ki társunk volt az eredmények elérésében a maga szintjén. Akár azzal a lényeges
segítséggel, hogy rendesen befizette tagdíját, részt vett nagygyűléseinken, akár azzal, hogy
előrevivő kritikát gyakorolt; élvezetes, szakmailag kiemelkedő előadást tartott; vagy pedig
biztatott bennünket és köszönő szóval bátorított.
Budapest, 2008. március

Márialigeti Károly

A Magyar Mikrobiológiai Társaság gazdálkodása
2007. január1. - 2007 december 31
Rovat/ tétel
2007. terv
2007. tény
2008. terv
NYITÓ EGYENLEG
1 977 775
1 977 775
871 210
BEVÉTELEK
5 735
2 915
1 306
-hozam
- tagdíjak:
- Nagygyűlés (november):
- pályázatok:
- MMT alapítványi támogatás:
- rendkívüli bevételek:

Bevételek összesen

600 000
2 050 000
1 000 000
50 000

1 228 550
400 000
-

1 100 000
2 500 000
700 000
50 000

3 705 735

1 631 465

5 222 516

50 000
150 000

-

50 000
150 000

36 250
3 750
-

-

36 250
3 750
-

100 000
400 000

-

100 000
400 000

800 000
300 000

540 424
268 448

680 000
300 000

20 000

111 255

20 000

450 000

362 185

40 000

1 000 000

996 500

1 000 000

150 000

137 229

150 000

350 000
3 810 000

321 989
2 738 030

150 000
100 000
3 180 000

1 873 510

871 210

2 913 726

KIADÁSOK
Személyi kiadások
- bér:
- megbízási díj:
(napidíj):

Személyi kiadások járulékai
- tb-járulék (29 %):
- EHO (3 %):
- munkaadói járulék:

Kiküldetés
- kiküldtetések, hazai:
- kiküldetések, külföldi:

Dologi kiadások
- szolgáltatás
(könyvelés, honlap stb.):
- készletbeszerzés:

Egyéb költség
- reprezentáció:
- banki kezelési és
postaköltség
- MMT Alapítványa
támogatása/ösztöndíj
- egyéb (pl.: nemzetközi
tagdíjak stb.

Befektetett eszköz
Immateriális eszköz
Kiadások összesen
EGYENLEG

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa gazdálkodása
2007. január1. - 2007 december 31
Rovat/ tétel
2007. terv
2007. tény
2008. terv
NYITÓ EGYENLEG
781 159
781 159
644 339
BEVÉTELEK
2 256
1 172
966
- kamat:
720 000
30 000
1 000 000
50 000

652 378
-

670 000
50 000
500 000
40 000

1 802 256

653 550

1 260 966

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

500 000
400 000
230 000

34 500
640 000

500 000
400 000
240 000

110 000
20 000

98 640
-

110 000
20 000

30 000
10 000

17 230
-

20 000
-

Befektetett eszköz:
Immateriális eszköz:

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen:

1 800 000

790 370

1 290 000

783 415

644 339

615 305

- SZJA 1%:
- pályázatok:
- MMT támogatás:
- rendkívüli bevételek:

Bevételek összesen:
KIADÁSOK
Személyi kiadások
- bér:
- megbízási díj:
- egyéb személyi

Személyi kiadások járulékai
- tb-járulék (29 %):
- EHO (3 %):
- munkaadói járulék:

Ösztöndíjak
- konf. fiatalok részvételi
támogatása:
- utazási/konf. részvételi
támogatás:
- cikk pályázat:
- cikkírási pályázat:

Dologi kiadások
- szolgáltatás
(könyvelés, hirdetés
- készletbeszerzés:

Egyéb költség
- banki kezelési és postaköltség:
- MMT támogatása:
- egyéb
- reprezentáció

EGYENLEG:

Befektetési betétszámla (OPTIMA)
Rovat/ tétel
2007. terv
2007. tény
NYITÓ EGYENLEG
3 322 022
3 322 022
BEVÉTELEK
-hozam
482 541
176 779
- bef. jegy vétel
KIADÁSOK
- bef. jegy visszaváltás
EGYENLEG
3 804 563
3 498 801

2008. terv
3 498 801
186 136
250 000
3 934 937

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TERVEZET A MAGYAR MIKOBIOLÓGIAI
TÁRSASÁG ÉS ALAPÍTVÁNYA 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Tisztelt Közgyűlés, mélyen tisztelt Tagtársak és Kollégák!
A 2007. évi költségvetés tervezésekor az előző évek bevált gyakorlata szerint az
áttekinthetőség, a társaság alaptevékenységének körébe eső főbb területeken előre tervezhető,
elkülönített összegek meghatározása szolgált iránymutatóul. Fő bevételi forrásainkként
továbbra is a konferenciarendezést, tagdíjakat és az SZJA 1%-t határoztuk meg. Kiadási
oldalon a Társaság egyik missziójának megfelelően súlyozott tételként jelennek meg a
különböző ösztöndíjak; ezek kifizetésére összesen 1 630 000 Ft-ot különítettünk el.
Kiküldetésre 500 000 Ft-ot, dologi kiadásra (szolgáltatás, készletbeszerzés), 1 100 000 Ft-ot
terveztünk. A 2007. év a pénzügyi tervezése során figyelembe kellett vennünk a Nemzetközi
Konferencia szervezésévek kapcsolatos várható pluszköltségeket is, mindazonáltal a
zárszámadás összevetése a tervezettel jól mutatja, hogy a Nemzetközi Konferenciák éveiben
különös figyelmet kell szentelni a bevételi források becslésére, illetve lehetőség szerint
pluszforrások előteremtésére is
A 2007 évi időszakban az alábbi, pénzügyi szempontból fontosabb pontokat emelném ki:
1. Az MMT 2007. évi Nemzetközi Kongresszusát követően a Chemoltravel Rt-vel
történő elszámolásuk a becsültnél szerényebb mértékben, de nyereséggel zárult, azaz a
tavalyi kongresszuson kb. 500 000 Ft-os bevételt könyvelhettünk el.
2. Befektetési betétszámlánkon továbbra is az Optima befektetési alapot preferáltuk,
amely elsősorban állampapírokon alapul. Befektetési betétszámlánk hozama kissé
elmaradt a becsült várakozásoktól, ami a 2007. év közepétől szinte az összes
befektetési alapot érintő pénzpiaci regressziónak köszönhető.
3. Immár rendszeressé vált a pályázatokon történő részvétel. A társaság nevében két
működési célú pályázatot adtunk be a civil szervezetek támogatási alapjához, ahol a
tavalyi évben összesen 400 000 Ft. támogatást szerezünk A jól bevált NCA pályázati
formák mellett, a jövőben kiemelt cél más pályázati források elérése .
4. A további bevételeket illetően tagdíjakból örvendetesen a becsült összeg duplája,
1 228 550 Ft, az SZJA 1%-ából 652 378 Ft. folyt be.
Szokásos zárszóként, most is felhívnám a tisztelt tagtársak figyelmét, hogy amennyiben
lehetséges, támogassák adójuk egy százalékával az MMT Alapítványát. Bevételi forrásaink
továbbra is behatároltak, a különböző pályázatokból befolyt pénzösszegek ellenére biztos és
szignifikáns bevételnek az elmúlt év tapasztalatai alapján továbbra is konferenciaszervezés
bizonyult. A Társaság a fiatal kutatók, tehetségek támogatását ösztönzését továbbra is kiemelt
célként kezeli, így minden bevételi forrás fontos lehet.

Kovács Gábor az MMT pénztárosa

6. napirendi előterjesztés
MMT Vezetőségi ülés - 2008. március 13.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapszabálya értelmében:
„KÖZGYŰLÉS
14.)
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
(5) a Vezetőség javaslatára dönt Szekciók és területi szervezetek létrehozásának, vagy
megszüntetésének kérdésében;
A VEZETŐSÉG
20.)
(2) A Vezetőség - kivéve a kizárólagos hatásköröket - a Közgyűlések között annak hatáskörét
gyakorolja, azaz
l.) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Szekciók számára és szakterületére, valamint területi
szervezetek létrehozására;”
Vagyis ennek a vezetőségi ülésnek kell döntenie arról, hogy a szekciók beosztását
kívánja-e megváltoztatni.
Az MMT jelenlegi szakosztályai:
Bakteriológiai Szekció
Immunológiai Szekció
Ipari Mikrobiológia Szekció
Mezőgazdasági- és Élelmiszermikrobiológiai Szekció
Mikológiai Szekció
Virológiai Szekció
Eddig a következő javaslatok érkeztek:
1. A Mezőgazdasági- és Élelmiszermikrobiológiai Szekcióban jelentek meg az elmúlt
években a környezetmikrobiológiai, környezeti biotechnológiai témák. A terület növekvő
fontossága, valamint a kontribúciók emelkedő száma a naggyűléseken indokolná egy
Környezetmikrobiológiai és -biotechnológiai Szekció indítását.
2. A klinikai mikrobiológia általában és a klinikai mikrobiológiai diagnosztika elmúlt években
tapasztalható jelentős átalakulása indokolná Klinikai mikrobiológiai Szekció indítását.

7. napirendi előterjesztés
MMT Vezetőségi ülés - 2008. március 13.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság tagjai között csupán 2% a nem magyar
állampolgárok száma (mintegy 20 fő). Ezek fele azonban romániai magyar (11 fő).
Önmagában „elenyésző szám”, azonban az elmúlt években 2-3 főről nőtt meg ennyire és a
mikrobiológia romániai térhódításával párhuzamosan továbbiak jelentkezése várható. A
létszámnövekedésben nyilvánvalóan szerepet játszott az MMT - bármennyire kezdetleges is,
de - elektronikus megjelenése (honlap).
A Társaság részéről gesztus értékű lenne, ha biztosítaná a vezetőség munkájában egy
romániai magyar kolléga részvételét. Az ő számukra ez elismerést, bátorítást jelent és hidat a
„nyugati megméretés” irányába.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság számára az ezzel járó költségek legfeljebb évi 4050 eFt összeget jelenthetnek. Ugyanakkor az NCA pályázatok keretében - ha ügyesen
pályázunk - ilyen jellegű nemzetközi kapcsolatokra ennek többszörösét tudjuk nyerni. Ez az
összeg konferencia részvételi díjak, ösztöndíjak formájában szolgálhatja a mikrobiológiai és a
Magyar Mikrobiológia Társaság ügyét

8. napirendi előterjesztés
MMT Vezetőségi ülés - 2008. március 13.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság alapszabálya értelmében:
A TÁRSASÁG TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK
10.)
(3) Tiszteletbeli tag lehet évente legfeljebb négy hazai, vagy külföldi természetes, illetve jogi
személy, aki/amely a mikrobiológia ágainak valamelyikében kiemelkedő jelentőségű
munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. Tiszteletbeli tagságot a
Vezetőség ajánlására a Közgyűlés adományoz.

