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\

A Magyar Mikrobiológiai Társaság az MMT Alapítványa részvételével ren-

dezi az MMT 2014. évi Nagygyûlését.
\

A konferencia szervezõje a Weco-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi

Osztálya.

Kedves Kolléganõk és Kollégák!

A mikrobiológia tudományának minden ágában várjuk jelentkezésüket elõadás tartására, ill. poszter bemutatására. A Nagygyûlés elsõ napi plenáris
szekciójának témája: „A velünk élõ evolúció”
Bakteriológiai szekció – emberi és állati kórokozók, a kórfejlõdés és a gazda-parazita kölcsönhatások klasszikus és patogenomikai megközelítésû
vizsgálata, klasszikus és molekuláris diagnosztika és epidemiológia, vakcinológiai kutatások, humán és állatorvosi kazuisztika, antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia: genetikai kód és hatásmechanizmus, bakteriofágok vizsgálata.
Immunológia és parazitológia szekció – Kórokozók elleni immunválasz,
gazdaszervezet-kórokozó kölcsönhatások, immunológiai folyamatok szerepe fertõzõ betegségek patomechanizmusában, allergia és szisztémás gyulladásos válaszreakciók, immunogenetika, immunológiai diagnosztika,
vakcináció; helmintológia, protozoológia; a paraziták elleni védekezés lehetõségei, új és terjedõ parazitózisok, taxonómiai kérdések.
Ipari mikrobiológia szekció – fermentációs folyamatok az élelmiszer- és agrárgazdaságban, valamint a gyógyszeriparban; új termékek – humán fehérje, diagnosztikum, antibiotikum, hatóanyagok, alapanyagok, energiahordozók stb. – biotechnológiai (fermentációs és biokonverziós) elõállítása;
bioreaktorok tervezése, fermentációs- és biomérnöki mûveletek, upstream
és downstream folyamatok és modellezésük; nem mikrobiális fermentációs
eljárások; biológiai biztonság; bioanalitika.
Környezeti mikrobiológia és környezeti biotechnológia szekció – mikroorganizmusok fenotípusos és genotípusos diverzitása; mikrobaközösségek
szerkezete, aktivitásai; mikrobiális, növény- és állat-mikroba kölcsönhatások; mikrobiális bevonatok; biogeokémiai folyamatok, mikrobák és globális
változások; élet extrém élõhelyeken; szennyezések mikrobiológiája; környezeti biotechnológiák, új eljárások a mikrobaközösségek vizsgálatában (nem
tenyésztett szervezetek); a mikrobaszaporodás és növekedés modellezése és
elméleti kérdései.
Mezõgazdasági- és élelmiszermikrobiológia szekció – élelmiszerbiztonság;
talajmikrobiológia; növénykórtan; kémiai és biológiai növényvédelem;
mikrobiális oltó- és vivõanyagok, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti

mikrobiológia; mikroorganizmusok az élelmiszerláncban; probiotikumok; a
biofilm jelentõsége az élelmiszeriparban; bioakkumuláció; a talajminõség
és a talajtermékenység javítási lehetõségei; növényvédõszerek/xenobiotikumok, mûtrágyák rövid- és tartamhatásai; stresszadaptáció a mezõgazdasági- és az élelmiszer-mikrobiológiában; a takarmány és a fogyasztásra/feldolgozásra szánt élelmiszerek mikrobiológiája; a klímaváltozás, a változó növény- és talajhasználat mikrobiológiai és élelmiszerbiztonsági következményei; mezõgazdasági és élelmiszer-mikrobiológiai módszertan.
Mikológia szekció – a gombák evolúciója és rendszerezése; a gombák fiziológiája, anyagcsere, genetikai, molekuláris biológiai vonatkozások; a gombagenom szervezõdése és mûködése; a gombák, mint kórokozók (gombás
betegségek, gazda-gomba kölcsönhatás); a gombabetegségek diagnosztikája
és terápiája; alkalmazott mikológia.
Virológia szekció – az orvosi-, állatorvosi- és növény virológia valamennyi
vonatkozása, pl. tumorvírusok, a gazdasejt vírus okozta malignus transzformációja, vírusevolúció, molekuláris virológia, vírusbetegségek patogenezise, vírus-gazda kapcsolat, vírusdiagnosztika és immunológia, a terápia és
vakcinálás aktuális kérdései, újonnan felfedezett vírusok, bioterrorizmus.
Tudományos összefoglalók
\

A Nagygyûlés nyelve a magyar. A Nagygyûlés szekcióiban bevezetõ elõ-

adás (15+5 perc), elõadás (10+5 perc), ill. poszter (poszter készítõk a programban megjelölt idõpontban posztereik mellett várják az érdeklõdõket)
tartására várunk jelentkezõket.
\

A tudományos elõadások és poszterek összefoglalóit elektronikus formá-

ban, 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 Nagygyûlésre megjelenõ Supplementum füzetében adjuk közre.
\

Kérjük, hogy az összefoglalók összeállításánál törekedjenek a leglényege-

sebb kísérleti eredmények tömör, szakszerû felsorolására! Az összefoglalók
mindösszesen (szerzõ/k/ + cím/ek/ + munkahely/ek/ + szöveges rész) 3500
leütés terjedelmûek lehetnek. Kérjük, kövessék a honlapon elõírt szerkesztési utasításokat!

A Nagygyûlés elõzetes programja
2014. október 14. (kedd)
\

délután 18.00 órától

Érkezés, regisztrálás
2014. október 15.(szerda)
\

reggel 8:00 órától

Érkezés, regisztrálás
\

délelõtt

Ünnepélyes megnyitó, Manninger Emlékülés, Tiszteleti tag elõadása
\

délután

Farkas Elek Emlékülés „A velünk élõ evolúció”
2014. október 16. (csütörtök)
\

kora délelõtt

Szemi-plenáris ülések (a bejelentett elõadásokból kiemelt programmal)
\

ebéd elõtt

Poszterek bemutatása
\

délután

Szekció elõadások
\

este

Fogadás
2014. október 17. (péntek)
\

kora délelõtt

Szemi-plenáris ülések (a bejelentett elõadásokból kiemelt programmal)
\

ebéd elõtt

Poszterek bemutatása
\

délután

Szekció elõadások
Konferencia zárása; a Legjobb Fiatal Elõadói Díjak átadása
\

Az elõadásokhoz video projektor minden teremben rendelkezésre áll. A

további prezentációs igényeket kérjük a regisztrációnál a honlapon biztosított üzenõ felületen bejelenteni! Poszterállványokról gondoskodunk, amelyeken álló, A0 (85 x 120 cm) méretû poszter helyezhetõ el.

A Nagygyûlés részvételi díja
A Nagygyûlés részvételi díja:

07. 31-ig

07. 31. után

a MMT tagjai részére

30 500.- Ft

35 500.- Ft,

egyéb résztvevõk részére

40 500.- Ft

46 000.- Ft,

20 000.- Ft

25 000.- Ft,

részvételi díja

30 500.- Ft

35 500.- Ft,

Manninger-díjasok részvételi díja

10 000.- Ft

10 000.- Ft.

MMT tag egyetemi hallgató
részvételi díja
Nem MMT tag egyetemi hallgató

\

Tájékoztatásul: egyetemi hallgatónak csak a nappali tagozatos alap-, vagy

mesterképzésre járó diák minõsül (PhD hallgató nem).
\

Az MMT aktív tagjainak részvételét a Magyar Mikrobiológiai Társaság

Alapítványa támogatja.
\

A részvételi díj tartalmazza a konferenciatáskát, absztraktfüzetet, ill. az

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Supplementum füzetét, a
tudományos programon, valamint a szakmai kiállításon való részvétel költségét és az október 16-i fogadást.
A Nagygyûlésen a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagjait megilletõ részvételi díjkedvezményt csak azoknak tudjuk biztosítani, akik 2014. július 31-ig
a 2014. évre esedékes tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat befizették!
\

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

tóber 16-i fogadást és a szakmai kiállítás látogatásának lehetõségét.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa korlátozott
számban konferencia-részvételi ösztöndíjat ajánl fel fiatal kutatók számára.
Azok a 35 év alatti résztvevõk, akik az MMT tagjai és elsõ szerzõként elõadást tartanak, vagy posztert mutatnak be a Nagygyûlésen, összefoglalójukkal együtt legkésõbb 2014. június 10-én éjfélig egy kérvényt is nyújtsanak
be (töltsenek fel) az MMT honlapjáról (www.mmt.org.hu) a konferenciajelentkezésnél az erre rendelkezésre álló helyen. A kérvény feltétlenül tartalmazza a benyújtó nevét, születési dátumát (év, hó, nap), elektronikus és
postacímét, intézményét, az összefoglaló címét, valamint egyéb fontosnak
tartott információkat az ösztöndíjkérelem támogatására. A pályázatokat a
szekciók elnökei fogják elbírálni. A sikeres pályázók 2014. június 30-ig értesítést kapnak.

Legjobb Fiatal Elõadó Díj
A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa minden évben díjazza a
Nagygyûlés legjobb fiatal (35 év alatti) elõadóit, poszter bemutatóit. A díjakat eleddig a Közgyûlésen adtuk át. A 2014. évi Nagygyûlés Legjobb Fiatal
Elõadó Díjait a Nagygyûlés zárórendezvényén fogjuk átadni. Aki részt kíván
venni a versenyben és a Nagygyûlésre jeletkezés, absztraktbenyújtás idejében még nem töltötte be 35. életévét, kérjük, hogy a regisztrációs honlapon
jelezze ezt!
Szállás
A Nagygyûlés résztvevõi számára a keszthelyi Helikon Hotelban (8360
Keszthely, Balatonpart 5. www.hotelhelikon.hu) tudunk szállást biztosítani
egy-, ill. kétágyas szobákban. Az igényeket érkezési sorrendben, a jelentkezéssekkel együtt érkezõ befizetések szerint tudjuk kielégíteni.
Helikon Hotel
Standard szoba félpanzióval
egyágyas

16.500,- Ft/fõ/éjszaka

kétágyas

27.000,- Ft/2 fõ/éjszaka

Economy szoba félpanzióval
egyágyas

15.000,- Ft/fõ/éjszaka

kétágyas

24.500,- Ft/2 fõ/éjszaka

Az árak a reggelit és ebédet a foglalt éjszakát követõ napra, valamint az
ÁFA-t és az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Az árban benne foglalt a
szálló parkolójának és uszodájának használata is.
Étkezések és fogadás
Valamennyi étkezés a Helikon Hotel éttermében svédasztalos rendszerben
kínált étkekkel történik. Ebédet, ill. vacsorát külön is lehet igényelni
4.300,- Ft-os áron.

Jelentkezés
Kérjük, hogy jelentkezésüket a Magyar Mikrobiológiai Társaság honlapján
tegyék meg (www.mmt.org.hu). A konferencia szervezõje a Weco-Travel
Kft. A honlapon megállapított díjat banki átutalással a Weco-Travel Kft.
(Beutazási és Kongresszusi Osztály; 1075 Budapest, Rumbach S. u. 19.; tel.:
+1-266-7032; fax: +1-266-7033; drótposta: mmt@chemoltravel.hu) bankszámlájára (MKB 10300002-20330220-00003285; Ref: résztvevõ neve +
MMT 2014) szíveskedjenek befizetni. Igény esetén a Weco-Travel befizetési
csekket küld, ill. a költségekrõl 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.
Határidõk
Az összefoglalók beküldésének határideje:
2014. július 31.
Fiatal kutatói pályázatra jelentkezõk esetében a kérvény és összefoglalók beérkezési határideje
2014. június 10.
A kedvezményes részvételi jelentkezés
és összefoglaló feltöltés határideje:
2014. július 31.
Kedvezményes részvételi díj befizetésének határideje:
2014. július 31.
Lemondás 20 % kezelési költség levonása mellett:
2014. augusztus 31.
Nincs visszatérítés:
2014. augusztus 31. 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, 2014. március hó / az MMT Vezetõsége

