
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről 

 

 

Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2008. június 5-én 1030 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Gergely Lajos levezető elnök úr megnyitja az ülést. Tájékoztatja a vezetőségi tagokat, hogy 

feladata az elnökség megválasztására terjed ki. Kéri, hogy minden jelenlevő írja alá a jelenléti 

ívet, majd javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére. 

 

Jegyzőkönyvvezető:      Dr. Deák Judit 

Jegyzőkönyv hitelesítői:     Dr. Hornok László és Dr. Takács Mária 

 

A Vezetőség a jelölteket egyhangúan (ellenszavazat nélkül, a jelöltek tartózkodásával) 

megválasztja. 

 

Mivel a Vezetőségi ülés elnökségválasztással egybekötött, javaslatot tesz kétfős 

szavazatszámláló bizottságra. 

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke:   Kériné Dr. Borsodi Andrea 

A szavazatszámláló bizottság tagja:   Dr. Tóth István.  

 

A szavazatszámláló bizottsági tisztre jelölt személyeket a vezetőség egyhangúan 

(ellenszavazat nélkül, a jelöltek tartózkodásával) elfogadja. 

 

A fentieket követően a levezető elnök kéri a napirend elfogadását. A napirendhez hozzászólás 

nem volt. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008. június 5-i vezetőségi ülés tervezett napirendje: 

1. Az MMT Elnökségének megválasztása 

2. Az MMT szakmai szekciók elnökeinek megválasztása 

3. Az MMT ifjúsági felelősének megválasztása 

4. Az MMT vezetősége állandó meghívottjai személyének megállapítása 

5. Bizottság kiküldése az MMT szakmai Szekciói beosztásának áttekintésére 

6. Határon túliak képviseletének biztosítása a vezetőségben 

7. Beszámoló a 2008. évi Nagygyűlés szervezéséről 

8. MMT Pályázatok kiírása 

9. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

10. Egyebek  

 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 11/2008 

Az MMT 2008. június 5-i vezetőségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT Elnökségének megválasztása 

2. Az MMT szakmai szekciók elnökeinek megválasztása 



3. Az MMT ifjúsági felelősének megválasztása 

4. Az MMT vezetősége állandó meghívottjai személyének megállapítása 

5. Bizottság kiküldése az MMT szakmai Szekciói beosztásának áttekintésére 

6. Határon túliak képviseletének biztosítása a vezetőségben 

7. Beszámoló a 2008. évi Nagygyűlés szervezéséről 

8. MMT Pályázatok kiírása 

9. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

10. Egyebek  

 

1. Napirendi pont 

A levezető elnök megállapítja, hogy a vezetőségi tagjelölések egyúttal egyfajta 

szimpátiaszavazást jelentettek az elnökséget illetően, valamint a megkérdezett tagok nem 

jelezték az elnökség cseréjének az igényét. A vezetőség megválasztott tagjai körében 

nagyjából egységes vélemény alakult ki az elnökségi tagokat illetően. 

 

A levezető elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a választás személyenkénti, titkos 

szavazással – az érintettek tartózkodása mellett – történik. A szavazatokat a szavazatszámláló 

bizottság számolja össze. Az adott vezető tisztségre a lehetséges szavazatok 50 %-a + 1-et 

legalább meg kell szerezni. 

 

A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az elnökség tagjainak személyére: 

 Elnök:    Dr. Minárovits János; 

 Alelnökök:  Dr. Gergely Lajos és Dr. Hornok László; 

 Főtitkár:   Dr. Márialigeti Károly; 

 Titkár:   Dr. Deák Judit. 

 

A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatban további jelölések nem érkeztek. 

A jelen lévő jelöltek kijelentik, hogy megválasztásuk esetén a tisztségeket elvállalják.  

 

A levezető elnök elrendeli a titkos szavazást és a szavazatszámlálás idejére szünetet hirdet. 

 

A levezető elnök, valamint a szavazatszámláló bizottság elnöke – miután a szavazatszámláló 

bizottság az érvényes szavazócédulák alapján a szavazatokat összesítette – ismertetik a 

szavazás eredményét.  

 

Megállapítják, hogy 22 szavazólapot osztottak ki, gyűjtöttek össze és értékeltek ki. 

 

A jelölt személyekre leadott szavazatok: 

 

Tisztség / Név igen szavazat nem szavazat érvénytelen szavazat 

 

Elnök:  Minárovits János 20 1 1 

Alelnök:  Gergely Lajos 20 1 1 

Alelnök:  Hornok László 20 1 1 

Főtitkár:  Márialigeti Károly 20 1 1 

Titkár:  Deák Judit 20 1 1 

 

A levezető elnök köszönti a megválasztott vezető tisztségviselőket és átadja az elnökséget a 

Magyar Mikrobiológiai Társaság újra megválasztott elnökének. 



Határozat: 12/2008 

Az MMT Elnöksége 2008. június 5-től a következő személyekből áll. Elnök: Dr. Minárovits 

János; alelnökök: Dr. Gergely Lajos és Dr. Hornok László; Főtitkár: Dr. Márialigeti Károly; 

Titkár: Dr. Deák Judit. 

 

Minárovits János elnök úr megköszöni a bizalmat, átveszi az ülés levezetését és a következő 

napirendi pontra tér át. 

 

2. Napirendi pont 

Elnök úr tájékoztatja a vezetőséget, hogy a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítvány 

kuratóriumának elnöki és egyúttal képviselői tisztére Dr. Rozgonyi Ferencet kéri fel a 

kurátorok közül. 

 

Ezt követően megnevezi jelöltjeit a szakmai szekciók elnökeit illetően: 

 

Bakteriológia szekció (BS):      Dr. Nagy Erzsébet 

Immunológia és parazitológia szekció (IP):    Dr. Mándi Yvette 

Ipari mikrobiológia szekció (IM):     Dr. Karaffa Levente 

Környezeti mikrobiológia és -biotechnológia szekció (KM): Kériné dr. Borsodi Andrea 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia szekció (MÉM): Dr. Deák Tibor 

Mikológia szekció (MIK):      Dr. Maráz Anna 

Virológia szekció (VS):      Dr. Takács Mária 

 

Miután hozzászólás nincsen, tájékoztat, hogy a szavazást a következő napirenddel együtt 

ejtjük meg. 

 

3. Napirendi pont 

Elnök úr az MMT ifjúsági felelősére a következő javaslatot teszi: 

 

Ifjúsági felelős (IF):       Dr. Kovács M. Gábor 

 

Miután hozzászólás nincsen, elrendeli a szavazást. 

 

Tájékoztatja a vezetőséget, hogy a választás személyenkénti, titkos szavazással – az érintettek 

tartózkodása mellett – történik. A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság számolja össze. 

Az adott tisztségre a lehetséges szavazatok 50 %-a + 1-et legalább meg kell szerezni. 

 

A jelen lévő jelöltek kijelentik, hogy megválasztásuk esetén a tisztségeket elvállalják.  

 

A levezető elnök, valamint a szavazatszámláló bizottság elnöke – miután a szavazatszámláló 

bizottság az érvényes szavazócédulák alapján a szavazatokat összesítette – ismertetik a 

szavazás eredményét.  

 

Megállapítják, hogy 22 szavazólapot osztottak ki, gyűjtöttek össze és értékeltek ki. 

 

A jelölt személyekre leadott szavazatok: 

 

Tisztség / Név igen szavazat nem szavazat érvénytelen szavazat 

 

BS Nagy Erzsébet 22 0 0 



IP Mándi Yvette 21 0 1 

IM Karaffa Levente 21 0 1 

KM Kériné dr. Borsodi Andrea 21 0 1 

MÉM Deák Tibor 21 0 1 

MIK Maráz Anna 21 0 1 

VS Takács Mária 21 0 1 

     

IF Kovács M. Gábor 21 0 1 

 

A levezető elnök köszönti a megválasztott vezető tisztségviselőket és átadja az elnökséget a 

Magyar Mikrobiológiai Társaság újra megválasztott elnökének. 

 
Határozat: 13/2008 

Az MMT szakmai szekcióelnökei 2008. június 5-öt követően a következő személyek. Bakteriológia 

szekció: Dr. Nagy Erzsébet; Immunológia és parazitológia szekció: Dr. Mándi Yvette; Ipari mikrobiológia 

szekció: Dr. Karaffa Levente; Környezeti mikrobiológia és -biotechnológia szekció: Kériné dr. Borsodi 

Andrea; Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia szekció: Dr. Deák Tibor; Mikológia szekció: Dr. 

Maráz Anna; Virológia szekció: Dr. Takács Mária. 

 

 
Határozat: 14/2008 

Az MMT ifjúsági felelőse 2008. június 5-öt követően Dr. Kovács M. Gábor. 
 

4. Napirendi pont 

Főtitkár úr tájékoztat, hogy az MMT Vezetőségének állandó meghívott tanácskozó tagjai a 

Manninger érmesek köréből a társasági aktivitást kifejtő kollégáink, valamint pénztáros úr. 

Maráz Anna javasolja dr. Vágvölgyi Csabát. Főtitkár úr megjegyzi, hogy az előző 

vezetőségnek Vágvölgyi Csaba tagja volt, és nem jelent meg egyetlen alkalommal sem. Ezért 

maradt ki a vezetőségi jelöltek listájáról. Maráz Anna jelzi, hogy megbeszéli a szegedi 

intézettel ki lenne a meghívott. Más javaslat nincs. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége az állandó tanácskozási jogú meghívottak sorába veszi a Manninger érmesek 

köréből a társasági aktivitást kifejtő kollégáinkat, valamint pénztáros urat és egy később megnevezendő 

kollégát az SZTE Mikrobiológiai Tanszékről. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 15/2008 

Az MMT Vezetősége az állandó tanácskozási jogú meghívottak sorába veszi a Manninger 

érmesek köréből a társasági aktivitást kifejtő kollégáinkat, valamint pénztáros urat és egy később 

megnevezendő kollégát az SZTE Mikrobiológiai Tanszékről. 

 

5. Napirendi pont 

Elnök úr megállapítja, hogy a legutolsó vezetőségi ülésen döntés született arról, hogy 

újragondoljuk a tudományos szekciók beosztását. Erre a célra bizottságot küldünk ki. A 

főtitkár ismerteti javaslatát a bizottság tagjaira: a szekcióelnökök és az elnökség tagjai 

személyében. 

 



Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége eseti bizottságot küld ki a tudományos szekciók beosztásának elnevezésének 

újragondolására. Ennek tagjai a szekcióelnökök és az elnökség. Javaslatukat a decemberi vezetőségi 

ülésre terjesszék elő. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egy ellenszavazattal elfogadják a javaslatot. 

 Ellene:  1 fő (nagy Béla) 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 16/2008 

Az MMT Vezetősége eseti bizottságot küld ki a tudományos szekciók beosztásának elnevezésének 

újragondolására. Ennek tagjai a szekcióelnökök és az elnökség. Javaslatukat a decemberi 

vezetőségi ülésre terjesszék elő. 

 

6. Napirendi pont 

Márialigeti Károly emlékeztet a legutóbbi vezetőségi ülés határozatára a határon túli magyar 

tagok képviseletével kapcsolatban. Gönczöl Éva professzor asszony Marosvásárhelyről 

Lőrincz Lilla, Pozsonyból pedig Rajcani Julius meghívására tesz javaslatot. Deák Tibor a 

Németországban élő erdélyi születésű Vánki Kálmán kolléga meghívását is javasolja. Főtitkár 

úr jelzi, hogy Vánki igen komoly szakember, de nem képviseli sem az erdélyi, sem a 

felvidéki stb. magyarság mikrobiológus tagjait. A részvétellel kapcsolatos kiadásokat éves 

szinten 200.- e Ft nagyságrendre teszi. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége a határon túli magyar mikrobiológusok képviseletében a vezetőség állandó 

meghívottjai sorába emeli Lőrincz Lilla marosvásárhelyi és Rajcani Julius pozsonyi professzorokat. 

Utazási és szállásköltségüket az MMT téríti. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúan elfogadják a javaslatot. 

 Ellene:  0 fő  

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 17/2008 

Az MMT Vezetősége a határon túli magyar mikrobiológusok képviseletében a vezetőség állandó 

meghívottjai sorába emeli Lőrincz Lilla marosvásárhelyi és Rajcani Julius pozsonyi 

professzorokat. Utazási és szállásköltségüket az MMT téríti. 

 

7. Napirendi pont 

A nagygyűlés első napi programját illetően tesz javaslatot főtitkár úr. Az írásban kiosztott 

előterjesztést egészíti ki: a Manninger jelölés határideje szeptember, akkor derül ki, hogy egy, 

vagy két délelőtti előadó lesz. A Farkas Elek emlékülés keretében a mikroorganizmus 

csoportok szerinti előadók: Nagy Béla baktériumok, Takács Mária vírusok, Maráz Anna 

gombák, Sréter Tamás protozoonok. Főtitkár úr jelzi, hogy mindenképpen szeretne egy pro- 

és prebiotikumokkal kapcsolatos előadást is, de nem tudja ki tartsa. Konkoly Thege Mariann 

óvatosságra int. A BME Élelmiszerkémiai Tanszéken dolgozó Salgó professzort javasolja 

Zala Judit. Mándi Yvette jövő héten ilyen konferencián vesz részt, utána javaslatot tesz. 

Maráz Anna a téma elnapolását javasolja! Nagy Béla is csatlakozik ehhez. Mándi Yvette 

szerint a defenzív indukció miatt nagyon is jelentős a téma, el lehetne ebben az évben 

indítani. Főtitkár úr is amellett van, hogy az MMT konferenciák témái mindig újdonságokkal 

foglalkozzanak, ez jelzés értékű. Megjegyzi, hogy a következő napon egy egész szekció 

folytathatja a kialakuló vitát. 

Nagy Béla 1 helyet kér egy Aujeszky előadás számára. Elnök szerint nincs akadálya, lehet a 

Manninger előadás után. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége a 2008. évi Nagygyűlés első napi tematika javaslatot elfogadja. Abba délelőtt egy 

Aujeszky előadást beilleszt. 



Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúan elfogadják a javaslatot. 

 Ellene:  0 fő  

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 18/2008 

Az MMT Vezetősége a 2008. évi Nagygyűlés első napi tematika javaslatot elfogadja. Abba délelőtt 

egy Aujeszky előadást beilleszt. 

 

8. Napirendi pont 

Főtitkár úr a kiosztott előterjesztéshez képest egyetlen módosításra tesz javaslatot: a fiatal 

kutatói kézirat pályázatnál életkori határ 35 év legyen. Nagy Károly: milyen technikai 

megoldás van a kongresszusi részvételi, hotel, repülőjegy elszámolásra. Főtitkár úr tájékoztat, 

hogy külföldi kiküldetési rendelvény, gépkocsi elszámolás. Ösztöndíjként nem érdemes 

kifizetni, mert növeli az adóalapot. Nagy Károly: a részvételi díjakat jóval előre ki kell 

fizetni. Főtitkár jelzi, hogy az elnökségi ülések időpontja fent lesz a honlapon. Intézze a 

pályázó előre (3/4 évvel is akár) a kérelmet. Maráz Anna jelzi, hogy az EU pályázatok 

kapcsán amúgy is mindent számlázni kell, ez is megoldás. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége a 2008. évi pályázatokat az előterjesztés szerint fogadja el, azzal a kitétellel, hogy 

a kézirat pályázat esetében az életkori határt 35 évre emeli. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúan elfogadják a javaslatot. 

 Ellene:  0 fő  

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 19/2008 

Az MMT Vezetősége a 2008. évi pályázatokat az előterjesztés szerint fogadja el, azzal a kitétellel, 

hogy a kézirat pályázat esetében az életkori határt 35 évre emeli. 

 

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: 20/2008 

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 

Karaffa Levente kérdi, hogy lehetne-e napi jegyet kérni az MMT Kongresszus 2. napjára, 

amely csak a Fermentációs Kollégiumra vonatkozna? Főtitkár úr nem támogatja – ne legyen 

"átjáróház" az MMT Kongresszus. Kónya József kompromisszum javaslata: legyen a 

napijegy ára a nem tagi részvételi díj 1/3-a. Könzöl Kálmán szerint elég sokan MMT tagok a 

fermentációs kollokvium feltételezhető tagjai közül. Balázs Ervin szerint próbáljuk meg. 

Mándi Yvette jelzi, hogy csak a Fermentációs Kollégiumra vonatkozzon! 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy az MMT 2008. évi Nagygyűlése keretében megrendezésre kerülő 

Fermentációs kollokviumra adjunk ki napijegyet. Ennek összege a nem tagi részvételi díj 1/3-a legyen 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők nagy többsége támogatja az előterjesztést. 

 Ellene:  1 fő (Márialigeti Károly) 



 Tartózkodott: 2 fő (Deák Judit és Gönczöl Éva) 

Határozat: 21/2008 

Az MMT Vezetősége támogatja, hogy az MMT 2008. évi Nagygyűlése keretében megrendezésre 

kerülő Fermentációs kollokviumra adjunk ki napijegyet. Ennek összege a nem tagi részvételi díj 

1/3-a legyen 

 

Minárovits János tájékoztat a FEMS: Göteborgi Kongresszusáról (2009), valamint a IV. Eu 

Virológus Kongresszusról (2010) 

 

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

 

 

 

 

………………………………………………. 

Dr. Gergely Lajos 

levezető elnök 

………………………………………………. 

Dr. Deák Judit 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Kériné dr. Borsodi Andrea 

a szavazatszámláló bizottság elnöke 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Dr. Takács Mária 

hitelesítő 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Dr. Hornok László 

hitelesítő 

 


