
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2007. április 26-án 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. április 26-i elnökségi ülésének napirendje: 
1. Utazási pályázatok értékelése 
2. Az MMT kézirat pályázatának értékelése 
3. Az MMT cikkpályázat értékelése 
4. Az MMT legjobb előadói díjai odaítélése elveinek meghatározása 
5. Az MMT 2007. évi Kongresszusának aktuális kérdései 
6. Az MMT 2008. évi tisztújító Közgyűlésének előkészítése 
7.  Egyebek 
  - MMT szakmai fotópályázat 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 1/2007 

Az MMT 2007. április 26-i elnökségi ülésének napirendje: 
1. Utazási pályázatok értékelése 
2. Az MMT kézirat pályázatának értékelése 
3. Az MMT cikkpályázat értékelése 
4. Az MMT legjobb előadói díjai odaítélése elveinek meghatározása 
5. Az MMT 2007. évi Kongresszusának aktuális kérdései 
6. Az MMT 2008. évi tisztújító Közgyűlésének előkészítése 
7.  Egyebek 
  - MMT szakmai fotópályázat 

 
1. Napirendi pont 
Elnök úr megállapítja, hogy átlagban 50 eFt-tal támogattunk egy utat, bár ettől eltérhetünk. 
Főtitkár úr 50-50 eFt-ot javasol mindegyik pályázat esetében. Kérdések, megjegyzések 
nincsenek, ezért elnök úr szavazást rendel el. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Elnöksége Deák Tibor, Hofner Péter és Horváth Andrea utazási pályázatát 50-50 eFt 
összeggel támogatja. 

Szavazás: 
Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
Ellene:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 2/2007 
Az MMT Elnöksége Deák Tibor, Hofner Péter és Horváth Andrea utazási pályázatát 50-50 eFt 
összeggel támogatja. 

 



2. Napirendi pont 
Kézirat pályázatra beérkezett anyagokhoz főtitkár úr javaslatot tesz a bírálók személyére, 
valamint kéri, fogadjuk el, hogy a bírálók állapítják meg a helyezést, valamint a közlésre 
alkalmasságot is. A bírálati szempontok az Acta Microbiologica előírásai szerintiek. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Elnöksége a beérkezett kéziratokhoz a következő bírálókat jelöli ki, akik a közlésre való 
alkalmasságot, valamint a helyezést is megállapítják. A bírálati szempontok az Acta Microbiologica 
előírásait követik. 
1. kézirat: Minárovits János és Gergely Lajos 
2. kézirat: Karaffa Levente és Kovács Gábor 
3. kézirat: Márialigeti Károly és Deák Judit 

Szavazás: 
Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
Ellene:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 3/2007 
Az MMT Elnöksége a beérkezett kéziratokhoz a következő bírálókat jelöli ki, akik a közlésre való 
alkalmasságot, valamint a helyezést is megállapítják. A bírálati szempontok az Acta 
Microbiologica előírásait követik. 
1. kézirat: Minárovits János és Gergely Lajos 
2. kézirat: Karaffa Levente és Kovács Gábor 
3. kézirat: Márialigeti Károly és Deák Judit 

 
3. Napirendi pont 
Főtitkár úr javaslata, hogy a cikkpályázatra beérkezett munkák díjazási sorrendjét a 
szekcióvezetők állapítsák meg. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Elnöksége a beérkezett cikkpályázatok elbírálását, a sorrend megítélését, a díjak odaítélését a 
szekcióvezetőkre bízza. 

Szavazás: 
Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
Ellene:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 4/2007 
Az MMT Elnöksége a beérkezett cikkpályázatok elbírálását, a sorrend megítélését, a díjak odaítélését 
a szekcióvezetőkre bízza. 

 
4. Napirendi pont 
Főtitkár úr javaslata, hogy az eddigi gyakorlat szerint a szekcióvezetők jelölik ki a 
nyerteseket, 35 éves korig, szekciónként 1. v. 2 fő részére 50 eFt értékben. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Elnöksége a legjobb előadó díjak elbírálását, a sorrend megítélését, a díjak odaítélését a 
szekcióvezetőkre bízza. 

Szavazás: 
Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
Ellene:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 5/2007 
Az MMT Elnöksége a legjobb előadó díjak elbírálását, a sorrend megítélését, a díjak odaítélését a 
szekcióvezetőkre bízza. 



5. Napirendi pont 
Főtitkár úr ismerteti a meghívottak listáját, valamint a tervezett tiszteleti tagok meghívásának 
helyzetét. Több egyéb szervezési kérdés is szóba kerül, amelyekre sikerül megnyugtató 
választ találni. 
 
6. Napirendi pont 
Az alapszabály előírásait Főtitkár úr ismerteti. Jelölőbizottságot kell nevesíteni 
(elnök+tagok+Közgyűlés levezető elnök), célszerű szakterület és régió szerint. A 
jelölőbizottsági tagság nem jelenti azt, hogy a tisztségekre nem választhatók! 
A jelenlevők a tájékoztatást tudomásul veszik. 
 
7. Napirendi pont 
Fotópályázat hoz kérdések nem érkeztek, elnök úr szavazást rendelt el. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT Elnöksége a fotópályázat előterjesztését változtatás nélkül elfogadja. 
Szavazás: 

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
Ellene:  0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 6/2007 
Az MMT Elnöksége a fotópályázat előterjesztését változtatás nélkül elfogadja. 

 
 
 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
        Dr. Deák Judit 


