elôadásokhoz videoprojektor, 5x5 cm-es diavetítô és írásvetítô minden teremben rendelkezésre áll.
poszterek ismertetése szigorúan 3 perces (vetítéssel illusztrált) „kiselôadás” formájában poszterszekciókban történik!
 A poszterek készítôi a poszterismertetô kiselôadástól függetlenül kijelölt idôpontban posztereiknél konzultációt tartanak.
 Poszterállványokról gondoskodunk, amelyeken álló, A0 (85 x 120 cm) méretû poszter helyezhetô el.
A

az MMT Vezetôsége

Magyar Mikrobiológiai Társaság
és az MMT Alapítványa
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
www.mmt.org.hu

 Az



délután
délelôtt

Kiállítás, szponzorok
Kérjük, hogy a Nagygyûlésen kiállítani, hirdetni szándékozó cégek szándékukat
a Chemol-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztály címén (1052 Budapest,
Deák Ferenc u. 10.) jelezzék a „Kiállítási, hirdetési, szponzorálási jelentkezési
lap” beküldésével, vagy az MMT honlapján (www.mmt.org.hu).
Budapest, 2004. május 30.

2004. október 9., szombat

Lemondási határidô
 2004. szeptember 1. elôtt 20 % kezelési költség levonása mellett.
 2004. szeptember 1. után nincs visszatérítési lehetôség.

este
délelôtt

 A részvételi díj, valamint a szállás és étkezés díja elôre fizetendô. Kedvezményes díjat csak 2004. július 20-ig történô befizetéseknél tudunk biztosítani. A
Nagygyûlésen a Magyar Mikrobiológiai Társaság Tagjait megilletô részvételi díj
kedvezményt csak azoknak tudjuk biztosítani, akik 2004. július 15-ig a 2004. évre esedékes tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat befizették!

2004. október 8., péntek

Kérjük, hogy az átutalásokra feltétlenül vezessék rá mindazon személyek
nevét, akik részére az összeg fedezi az igényelt szolgáltatásokat.



délután 18h-tól
reggel 7h-tõl
délelôtt
délután

 Kérjük, hogy a honlapon megállapított díjat, ill. a jelentkezési lapon megadott
díjak alapján számított összeget banki átutalással a Chemol-Travel Kft.
bankszámlájára (MKB 10300002-20330220-00003285; Ref: MikroBiol) szíveskedjenek befizetni. Igény esetén a Chemol-Travel befizetési csekket küld, ill. a
költségekrôl az Ön által kért névre, címre számlát állít ki.

2004. október 6., szerda
2004. október 7., csütörtök

hogy jelentkezésüket a Magyar Mikrobiológiai Társaság honlapján tegyék meg (www.mmt.org.hu), vagy a mellékelt jelentkezési lapot küldjék be a
Chemol-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztály (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10.) címére.

Az MMT 2004. évi Nagygyûlése és a X. Fermentációs Kollokvium elôzetes programja

 Kérjük,

Érkezés, regisztrálás
Érkezés, regisztrálás
Ünnepélyes megnyitó, Manninger emlékülés, tudományos elôadások
Farkas Elek emlékülés
Az MMT közgyûlése
Fogadás
Szekcióülések és poszter ismertetések
Dömök István emlékülés
D. Tóth Ferenc emlékülés
Ferenczy Lajos emlékülés
Joó István emlékülés
Kis-balatoni kirándulás
Szekcióülések és poszter ismertetések

A részvételi jelentkezés határideje 2004. július 20.

E l s ô
k ö r l e v é l

A

Magyar Mikrobiológiai Társaság

2004. évi Nagygyûlése
és a

X. Fermentációs Kollokvium

Hotel Helikon, Keszthely
2004. október 7-9.

 A Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa, az MTA Biomérnöki Munkabizottsága, valamint a Magyar Biokémiai Egyesület Biotechnológiai
Szakosztálya részvételével rendezi az MMT 2004. évi Nagygyûlését és a X. Fermentációs Kollokviumot.  A konferencia szervezôje a Chemol-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztálya.

Kedves Kolléganôk és Kollégák!

Kérjük, hogy az összefoglalók összeállításánál törekedjenek leglényegesebb
kísérleti eredményeik tömör, szakszerû felsorolására! Az összefoglalók mindösszesen (szerzô/k/ + cím + munkahely/ek/ + szöveges rész) 3500 leütés terjedelmûek lehetnek. Az összefoglaló szerkesztésére szíveskedjenek a Times New
Roman CE 12 pontos betûtípust/méretet alkalmazni a minták szerint (az elôadást, vagy posztert bemutató szerzô nevét aláhúzással jelöljék)!



A 2004. évi Nagygyûlés, illetve
a X. Fermentációs kollokvium részvételi díja
a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagjai részére 8.000,-Ft
(2004. július 20-ig)
nem tagok részére 10.000,-Ft (2004. július 20-ig)
2004. július 20. után történô befizetés esetén a részvételi díj
tagok részére 12.000,-Ft; nem tagoknak 15.000,-Ft

Az összefoglalók beküldésének határideje: 2004. július 20.

 A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa korlátozott számban ösztöndíjat ajánl fel fiatal kutatók számára. Azok a 35 év alatti résztvevôk, akik a Magyar
Mikrobiológiai Társaság tagjai és elsô szerzôként elôadást tartanak, vagy
posztert mutatnak be a Nagygyûlésen, összefoglalójukkal együtt egy kérvényt is
nyújtsanak be 2004. július 20-ig az MMT honlapjáról (www.mmt.org.hu) a fôtitkárnak (Márialigeti Károly) címezve. (A kérvény feltétlenül tartalmazza a benyújtó nevét, címét, intézményét, valamint az összefoglaló címét!) A pályázatokat a szekciók elnökei fogják elbírálni. Az ösztöndíj összege: 22.500,-Ft. A sikeres pályázók augusztus 30-ig értesítést kapnak. Ösztöndíjukat a kongresszuson
vehetik át.

The amount of mushroom (Agaricus bisporus) harvested…

TRACKING MICROBIAL COMMUNITIES DURING MUSHROOM COMPOST MATURING WITH THE PROSPECT
OF SELECTING POTENTIAL INOCULANTS
ANNA J. SZÉKELY1, RITA SIPOS1, BRIGITTA BERTA1, LÁSZLÓ BUJDOSÓ2, CSABA HAJDÚ2
1Department of Microbiology, Eötvös Loránd University, Pázmány P. sétány 1/C, H-1117 Budapest, Hungary
2Strain Research and Molecular Biological Laboratory, Korona Spawn Factory, PO Box 1, H-3395 Demjén, Hungary

Manninger Rezsô Emlékéremmel kitüntetettek mentesülnek a részvételi díj
fizetése alól. Kísérõk és családtagok nem fizetnek részvételi díjat.

A csiperkegomba (Agaricus bisporus) terméshozama…

A

A MIKROBAKÖZÖSSÉGEK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA GOMBAKOMPOSZT ÉRLELÉS SORÁN. POTENCIÁLIS
KOMPOSZT-OLTÓ TÖRZSEK SZELEKCIÓJA
SZÉKELY ANNA J.1, SIPOS RITA1, BERTA BRIGITTA1, BUJDOSÓ LÁSZLÓ2, HAJDÚ CSABA2
1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C.
2Korona Gombacsíra Üzem, Fajtakutató és Molekuláris Biológiai Laboratórium, 3395 Demjén, Pf. 1.

A mikrobiológia tudományának minden ágában és a fermentációs technológiák területén várjuk jelentkezésüket elôadás tartására, ill. poszter bemutatására:
 Bakteriológia (emberi és állati kórokozók, a kórfejlôdés és a gazdaparazita kölcsönhatások klasszikus és patogenomikai megközelítésû
vizsgálata, klasszikus és molekuláris diagnosztika és epidemiológia,
antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia: genetikai kód és hatásmechanizmus; bakteriofágok vizsgálata stb.)
 Fermentációs kollokvium (fermentációs folyamatok az élelmiszerés agrárgazdaságban; új termékek – humán fehérje, diagnosztikum,
antibiotikum, egyéb hatóanyag, alapanyag, energiahordozó stb. –
fermentációs és biokonverziós elôállítása; bioreaktorok, fermentációs engineering, down-stream mûveletek, modellezés; nem mikrobiális fermentációs eljárások; környezeti biotechnológia; biológiai
biztonság; bioanalitika stb.). E szekcióban szeretettel várjuk a szokásos „Ipari mikrobiológia” területén prezentációval jelentkezôket!
 Immunológia és parazitológia (a mikroba fertôzések kiváltotta immunfolyamatok jellegzetességei; általános immunológia; a gazda-parazita kapcsolatrendszer; új és terjedô parazitózisok stb.)
 Mezôgazdasági és élelmiszer mikrobiológia (új tartósító eljárások alkalmazása; kombinált tartósító eljárások; az élelmiszerbiztonság
mikrobiológiai vonatkozásai; probiotikumok; gyors mikrobiológiai
módszerek; talajmikrobiológia; növény-mikroba kölcsönhatások;
terméseredmény fokozására irányuló mikroba oltások; biodiverzitás, molekuláris mikrobiális ökológia és rendszertan stb.)
 Mikológia (gombák evolúciója és rendszertana, élettana, molekuláris
biológiája, genomikája; kórokozó gombák és gombák okozta betegségek, gombák diagnosztikája; alkalmazott mikológia stb.)
 Virológia (az orvosi-, állatorvosi- és növény virológia valamennyi
vonatkozása, pl. vírusevolúció, molekuláris virológia, vírusbetegségek patogenezise, vírus – gazda kapcsolat, vírusdiagnosztika
és immunológia, a terápia és a vakcinálás aktuális kérdései, újonnan
felfedezett vírusok, bioterrorizmus stb.)
 A tudományos elôadások és poszterek összefoglalóit elektronikus formában
kérjük beküldeni az MMT honlapjáról (www.mmt.org.hu). Más módon beküldött összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni! A magyar nyelvû
összefoglalókat kongresszusi kiadványban adjuk közre. A lektorok által közlésre alkalmasnak ítélt angol nyelvû ”Abstract” változatot az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica fogja közölni.

Szállás
 A Nagygyûlés és a X. Fermentációs kollokvium résztvevôi számára a keszthelyi Helikon Hotelben (8360 Keszthely, Balatonpart 5; www.danubiushotels.com/helikon) tudunk szállást biztosítani egy-, ill. kétágyas szobákban. Az
igényeket érkezési sorrendben, a jelentkezési lapokkal együtt érkezô befizetések
szerint tudjuk kielégíteni.
 Superior

szoba:

egyágyas
10.200,-Ft/fô/éjszaka
kétágyas
7.000,-Ft/fô/éjszaka
 Standard szoba:
egyágyas
9.500,-Ft/fô/éjszaka
kétágyas
6.200,-Ft/fô/éjszaka
 Az árak a reggelit, valamint az ÁFÁ-t és az idegenforgalmi adót tartalmazzák.
Az árban benne foglalt a szálló parkolójának és uszodájának használata is.
Étkezések és fogadás
Valamennyi étkezés a Hotel Helikon éttermében svédasztalos rendszerben kínált étkekkel történik.
Kirándulás
Szakértô vezetôk segítségével ismerkedhetnek meg a kis-balatoni táj történetikulturális értékeivel és természeti szépségeivel. A természet, elsôsorban a madárvilág megfigyelésében megfáradt kirándulókat a nap zárásaként hangulatos
badacsonyi borkóstolós vacsorával várják.

