Budapest, 2020. június 30.
MMT Vezetősége

Tisztelt Vezetőségi Tagok!
2020. július 3-án 11 órára vezetőségi ülést hívok össze a Zoom alkalmazás
segítségével. Az ülés ezen a linken érhető el: https://semmelweis.zoom.us/j/91843276175.
Az Ülés napirendje:
1. Az MMT 2020. évi Manninger Rezső Emlékérem díjazottjának megválasztása
2. Új belépők
3. Egyebek
Az ülés időtartama legfeljebb 1 óra.
Levelemhez csatolom az írásos előterjesztéseket és a következőkben emlékeztetem a
tisztelt kollégákat az alapszabály megfelelő részeire.
A Manninger Rezső Emlékéremmel kapcsolatban az MMT Alapszabálya így rendelkezik:
IV.
A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG MANNINGER REZSŐ
EMLÉKÉRME
27.)
(1) A Társaság azon tagjainak, akik a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását döntően
elősegítették, a mikrobiológia valamely ágának kiemelkedő művelői, a Vezetőség titkos
szavazás alapján a Társaság Manninger Rezső Emlékérmét adományozhatja.
(2) Évente általában egy, legfeljebb két Manninger Rezső Emlékérem adományozható,
amelyeket az évente a Társaság által rendezett Nagygyűlésen, vagy a négyévente rendezett
Kongresszuson kell átadni.
(3) Az Emlékérem előlapja a névadót ábrázoló dombormű. Hátlapján a + Manninger Rezső
1890-1970. + felirat látható és ugyanott szerepelnie kell a kitüntetett nevének és az
adományozás évének.
Ennek kapcsán kénytelen vagyok jelezni, hogy az egyik jelölt
(Jakab Ferenc) 2006.09.08. óta tagunk, 2009 óta nem rendezte tagdíját.
A további jelöltek esetében ilyen nem áll fenn.
A Manninger Rezső Emlékérem adományozásáról titkos
szavazással döntünk. Ez évben ezt a szavazást az MTA köztestületi
tagjai által elérhető felületen, az MTA rendszerében végezzük, egy
fordulóban. A megfelelő időben erről megkapják az elektronikus
levelet. A szavazatukat az elektronikus ülést követően július 3-án 12.00
és 24.00 óra között tudják leadni. Néhány vezetőségi tag nem tagja az
MTA köztestületnek. (Az egyeztetések alapján 3 fő nem fér hozzá

ehhez a rendszerhez.) Az Ő esetükben kérem, hogy szavazatukat ugyanebben az idősávban
csak kizárólag ezt tartalmazó, egyedül számomra írt (marialigeti.karoly@ttk.elte.hu)
elektronikus levélben adják le.
A 2. napirendi pont esetében nyílt listás szavazással döntünk a jelentkezők felvételéről.
Bízom benne, hogy a szavazás eredményes lesz. Tisztelettel kérem ennek érdekében,
hogy minél többen vegyenek részt az elektronikus Vezetőségi ülésen, ill. éljenek szavazati
jogukkal, fogalmazzák meg véleményüket!
Köszönettel és köszöntéssel

Márialigeti Károly

