
Magyar Mikrobiológiai Társaság
és az MMT Alapítványa
www.mmt.org.hu
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Magyar Mikrobiológiai Társaság

2006. évi Nagygyûlése

Hotel Helikon, Keszthely

2006. október 18-20.
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Kirándulás

Szakértô vezetô segítségével ismerkedhetnek meg Keszthely, a Balaton fôvá-

rosa történeti, építészeti emlékeivel, valamint a Festetics kastéllyal, az ország

negyedik legnagyobb és legszebben felújított fôúri palotájával. Az kirándulás

további programjai itt zajlanak majd: a fesztiváldíjas Musica Antiqua Együt-

tes tagjai reneszánsz kosztümökben reneszánsz és barokk mûvekbôl koncer-

tet adnak a kastély egyik termében. Ezt követôen az erre a célra berendezett

bálteremben vacsora zárja a napot. A kirándulás részvételi díja 9800.- Ft.

Jelentkezés 

��Kérjük, hogy jelentkezésüket a Magyar Mikrobiológiai Társaság honlapján

tegyék meg (www.mmt.org.hu). A konferencia szervezôje 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; incoming@chemoltravel.hu) bankszám-

lájára (MKB 10300002-20330220-00003285; Ref: MikroBiol) szíveskedjenek

befizetni. Igény esetén a Chemol-Travel befizetési csekket küld, ill. a költ-

ségekrôl 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.

Határidôk

��Az összefoglalók beküldésének határideje: 2006. július 15.

��A részvételi jelentkezés határideje: 2006. július 15.

��Kedvezményes részvételi díj befizetésének határideje: 2006. július 15.

��Lemondás 20 % kezelési költség levonása mellett: 2006. szeptember 15.

��Nincs visszatérítés: 2006. szeptember 15. után!

Kiállítás, szponzorok

Kérjük, hogy a Nagygyûlés rendezvényén kiállítani, hirdetni szándékozó

cégek szándékukat jelezzék az MMT honlapján (www.mmt.org.hu) található

elektronikus regisztráció segítségével.

Budapest, 2006. május 5.    ������������������������������az MMT Vezetôsége
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A Magyar Mikrobiológiai Társaság az MMT Alapítványa részvételével rendezi az

MMT 2006. évi Nagygyûlését.

Kedves Kolléganôk és Kollégák!

A mikrobiológia tudományának minden ágában várjuk jelentkezésüket elôadás

tartására, ill. poszter bemutatására. A Nagygyûlés központi témája a mikrobiális

szisztematika és taxonómia legtágabban értelmezett területe.

��Bakteriológiai szekció – Emberi és állati kórokozók, a kórfejlôdés és 

a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálata, hagyományos és molekuláris diag-

nosztika és epidemiológia, antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia

genetikai háttere és mechanizmusa, a prevencióra irányuló kutatások, külön-

leges esettanulmányok, gyors identifikációs módszerek, bakteriofágok vizs-

gálata stb.

��Immunológia és parazitológia szekció – Kórokozók elleni immunválasz,

gazdaszervezet-kórokozó kölcsönhatások, immunogenetika, immunológiai di-

agnosztika, vakcináció; helmintológia, protozoológia; a paraziták elleni véde-

kezés lehetôségei, új és terjedô parazitózisok, taxonómiai kérdések stb.)

��Ipari mikrobiológia szekció – Mikrobiális fermentációs mûveletek és folya-

matok a gyógyszeriparban, az élelmiszer- és agrárgazdaságban, új mikrobiális

termékek fermentációs és biokonverziós elôállítása, bioreaktor tervezés, mo-

dellezés, kinyerési mûveletek, mikróbákat alkalmazó környezeti biotechnoló-

gia, hulladék és szennyvíz kezelés, mikrobiális folyamatok analitikája, mikro-

biális enzimek biotechnológiai alkalmazása, nem mikrobiális fermentációs

eljárások stb.

��Mezôgazdasági-, élelmiszer- és környezet-mikrobiológiai szekció –

Bioindikáció, bioszenzorika, szimulációs modellek, biotizáció; rizotechnológia;

élelmiszer-biztonság, különös tekintettel a mezôgazdasági alapanyag-termelés-

sel és a környezet-mikrobiológiával való kapcsolatára, probiotikumok; mikro-

biológiai kockázatbecslés; mikrobaközösségek szerkezete és mûködése, mik-

robák közötti kölcsönhatások, mikrobák szerepe a globális változásokban,

mikrobák és szennyezések; rendszertan stb.

��Mikológia szekció – A gombák evolúciója és rendszerezése; a gombák fizio-

lógiája – anyagcsere, genetikai, molekuláris biológiai vonatkozások; a gomba-

genom szervezôdése és mûködése; a gombák, mint kórokozók (gombás beteg-

ségek, gazda-gomba kölcsönhatás); a gombabetegségek diagnosztikája; alkal-

mazott mikológia, stb.

��Virológia szekció – Az orvosi-, állatorvosi- és növény virológia valamennyi

vonatkozása, pl. tumorvírusok, a gazdasejt vírus okozta malignus transzformá-

ciója, vírusevolúció, molekuláris virológia, vírusbetegségek patogenezise,

vírus-gazda kapcsolat, vírusdiagnosztika és immunológia, a terápia és vakci-

nálás aktuális kérdései, újonnan felfedezett vírusok, bioterrorizmus, stb.

Tudományos összefoglalók

��A Nagygyûlés nyelve magyar. A Nagygyûlés szekcióiban bevezetô elôadás

(15+5 perc), elôadás (7+3 perc), ill. poszter (poszter készítôk a programban

megjelölt idôpontban posztereik mellett várják az érdeklôdôket) tartására

várunk jelentkezôket.

��A tudományos elôadások 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 Nagy-

gyûlésre megjelenô Supplementum füzetében adjuk közre.

Kérjük, hogy az összefoglalók összeállításánál törekedjenek a leglényegesebb

kísérleti eredmények tömör, szakszerû felsorolására! Az összefoglalók mind-

összesen (szerzô/k/ + cím/ek/ + munkahely/ek/ + szöveges rész) 3500 leütés

terjedelmûek lehetnek. Kérjük, kövessék a honlapon elôírt szerkesztési utasí-

tásokat!

A Nagygyûlés részvételi díja

� Az MMT tagjai részére 2006. július 15-ig 17 000.- Ft, 

2006. július 15. után 24 000.- Ft,

��egyéb résztvevôk részére 2006. július 15-ig 32 000.- Ft 

július 15. után 45 000.- Ft.

��Amint a részvételi díjak összehasonlításából látható, az MMT aktív tagjainak

részvételét a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 15.000,-Ft összeggel

támogatja. A részvételi díj tartalmazza a konferenciatáskát, az Acta Microbio-

logica et Immunologica Hungarica Supplementum füzetét, a tudományos pro-

gramon, valamint a szakmai kiállításon való részvétel költségét, az október 18-i

esti fogadást, valamint 5 alkalomra kávé/frissitô jegyet.

��A Manninger Rezsô Emlékéremmel kitüntetettek mentesülnek a részvételi díj

fizetése alól.

��A Nagygyûlésen a Magyar Mikrobiológiai Társaság Tagjait megilletô rész-

vételi díjkedvezményt csak azoknak tudjuk biztosítani, akik 2006. július 

15-ig a 2006. évre esedékes tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat befi-

zették!

��Kísérôk és családtagok részvételi díja: 10.000,-Ft, amely tartalmazza az ok-

tóber 25-i fogadást, 5 alkalomra kávé/frissítô jegyet, a szakmai kiállítás láto-

gatásának lehetôségét.

��A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa korlátozott számban ösz-

töndíjat ajánl fel fiatal kutatók számára. Azok a 35 év alatti résztvevôk, akik

az MMT tagjai és elsô szerzôként elôadást tartanak, vagy posztert mutatnak

be a Nagygyûlésen, 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, vala-

mint egyéb fontosnak tartott információkat az ösztöndíjkérelem támogatá-

sára. A pályázatokat a szekciók elnökei fogják elbírálni. Az ösztöndíj összege

22.500,- Ft. A sikeres pályázók 2006. szeptember 15-ig értesítést kapnak.

Ösztöndíjukat a Nagygyûlésen, a regisztráció során vehetik majd át.

Szállás

A Nagygyûlés résztvevôi számára a keszthelyi Helikon Hotelben (8360 Keszt-

hely, Balatonpart 5.; www.danubiushotels.com/helikon) tudunk szállást biz-

tosítani egy-, ill. kétágyas szobákban. Az igényeket érkezési sorrendben, a je-

lentkezésekkel együtt érkezô befizetések szerint tudjuk kielégíteni.

Superior szoba félpanzióval 

egyágyas 12.700,- Ft/fô/éjszaka 

kétágyas 10.000,- Ft/fô/éjszaka

Standard szoba félpanzióval 

egyágyas 11.300,- Ft/fô/éjszaka 

kétágyas 9.250,- Ft/fô/éjszaka

��Az árak a reggelit, ebédet, valamint az ÁFÁ-t és az idegenforgalmi adót tar-

talmazzák. Az árban benne foglalt a szálló parkolójának és uszodájának hasz-

nálata is.

Étkezések és fogadás

Valamennyi étkezés a Hotel Helikon éttermében svédasztalos rendszerben

kínált étkekkel történik. Ebédet, ill. vacsorát külön is lehet igényelni 

2.850,-Ft-os áron.
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