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Elnök úr megnyitja az ülést. 
Ad 1. Kiss professzor kéri felmentését az IUMIS/BAM/ICFMIT nemzeti képviseletről. 

Mohácsiné Farkas Csillát javasolja utódjául a tanszékéről. 2006. január 1-től. 
Ad 2. A cikkpályázatot főtitkár úr ismerteti. 
 Egy pályázó határidő után 1 hónappal küldte cikkét. 
 Maráz Anna említi, hogy a mikológiai szekcióba érkezett olyan cikk, mely a 

környezeti szekcióba áthelyezhető lenne. 
Ad 3. Főtitkár úr javasolja az évenkénti 4 elnökségi ülést, vagy az E-mailen történő bírálatot, 

hogy hamarabb hozzájussanak a pályázók a díjukhoz. Ld. 2. melléklet. 
Ad 4. Kézirat pályázat. 
 2 kézirat érkezett, a bírálatok még nem érkeztek meg, azért a cikkekről érdemben nem 

tudunk vitázni. Főtitkár úr kéri, hogy fogadjuk el a bírálók véleményét a helyezésekre 
vonatkozóan. 

 Új határidővel újból meghirdetésre kerül a pályázat (2006. 01. 31.). A díjtételeket 
megemeltük, nincs 3. helyezés (3. melléklet). 

Ad 5. Több szerző is beküldött 2-3 absztraktot, és az adatbázisból ez nem derül ki. Az lenne a 
jó, ha szekciónként szét lehetne szedni az absztraktokat. 

 Főtitkár úr felajánlja, hogy szekció szerinti bontásban szétszedi a beküldött 
absztraktokat, és elküldi a szekció elnököknek. 

 Farkas József professzor úr említi, hogy egy kollégája absztraktot küldött, de neve 
nem szerepel a táblázatban. Volt, aki nem jelentkezett a konferenciára elektronikusan, 
de a Chemol-Traveltől mégis kért számlát. Ez lehet az oka, említi meg a főtitkár úr. 

 Szeptember 12-ére meg kell lennie a végleges absztrakt mennyiségnek, és a szekció 
elnökök összeülnek azon a héten (+ az ISTVAN szekció). 

 Szeptember 16-a 10 óra a végleges programösszeállítás határideje. 
Farkas József professzor úr jelzi, hogy a szekciójában 23 előadás és 45 poszter van, 
belefér az időbe vajon a poszter előadás? A főtitkár úr emlékeztet, hogy nincs poszter 
előadás. A poszter szerzője a programban megadott időben kiáll posztere mellé és 
várja az érdeklődőket. Első nap fel kell tenni a posztert és azokat az utolsó napon kell 
levenni. 

 A különböző szekciókra lesz-e elég terem? Kérdezi Farkas professzor. 
 Maráz Anna bejelenti, hogy az OEK Mikológiai Osztálya 50 éves, ennek szentelik az 

első napi szekciójukat. 
 Elnök úr javasolja, hogy Balázs Ervin (még nincs angol életrajza), Eva Klein és 

George Klein a nyító, plenáris ülésen tartsák meg előadásukat. 
 Az első napi előadóktól mini rewiew-t kér a főtitkár úr az Acta Microbiologica 

számára. Ebbe a szekcióba 6 előadás fér bele; 2x3 óra időtartamban. Kubicek, 2 
horvát, csak és még van 2 szabad hely, javaslatot kér főtitkár úr a szekcióelnököktől. 

 Karaffa Levente Kovács Kornél professzort javasolja felkérni. 



Ad 6. 54-en jelentkeztek a konferencia fiatal előadók ösztöndíjára. Pénzügyi lehetőségeink 
alapján, főtitkár úr 27 fiatal pályázatának elfogadását javasolja, vagyis az egyes 
szekciók a pályázók számának felével kalkulálhatnak. 

 Farkas professzor kéri, hogy 1 fővel emeljék meg a mezőgazdasági szekció díjazottak 
számát - fél ösztöndíjat nem lehet adni. 

 Többen említik, hogy a konferencia absztraktok nem mindegyike érkezett még be. 
Kérjük ezért a szekcióelnököket, hogy a pályázatokat nézzék meg, hogy esetleg nem 
azzal küldték-e be az absztraktjukat és elfelejtették elektronikusan feltölteni? 

Ad 7. Pénztáros pályázatot adott be a Nemzeti Civil Alaphoz. 
 A Magyar Tudomány Ünnepe 2005. okt. 24. – nov. 30-ig tart, és az ETT örülne, ha 

ennek égisze alatt rendeznénk a konferenciát. 
 Többen is kérik, hogy a MOTESZ-hez jelentkezzünk be, hogy kredit pontot 

kaphassunk a konferencia-részvételért. 
 
Több kérdés nem lévén elnök úr bezárja az ülést. 
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