4. napirend
Főtitkári beszámoló
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 volt. 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 Társaságot.
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 MMT jelenlegi vezetése megfontolásra, és az újonnan megválasztott
vezetőség egyik legelső feladatául ajánlja az MMT szekcióbeosztásának átgondolását, korunk
követelményeihez történő illesztését.
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. április

Márialigeti Károly

