
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 
 
 
Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 
    2007. június 14-én 1030 órától 
 
Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 
 
 
Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. Emlékeztet arra, hogy egy héttel el 
kellett tolnunk az ülés idejét. A jövőt illetően egy évre előre meg kellene adni az ülések 
időpontját. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. június 14-i elnökségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT 2007. évi Kongresszusának kérdései 
2. Az MMT 2007. évi Kongresszusa fiatal kutatói ösztöndíjak odaítélése elveinek megvitatása 
3. Az MMT 2007. évi Kongresszusa programjának összeállítása 
4. Utazási pályázatok értékelése 
5. Egyebek 

Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 7/2007 

Az MMT 2007. június 14-i elnökségi ülésének napirendje: 
1. Az MMT 2007. évi Kongresszusának kérdései 
2. Az MMT 2007. évi Kongresszusa fiatal kutatói ösztöndíjak odaítélése elveinek megvitatása 
3. Az MMT 2007. évi Kongresszusa programjának összeállítása 
4. Utazási pályázatok értékelése 
5. Egyebek 

 
1. Napirendi pont 
Főtitkár úr ismerteti a rendezéssel kapcsolatos kérdéseket. Tájékoztat, hogy az MMT jelesebb 
eseményein jó lenne egy zenei szignál használata is. Ez a konferencia e tekintetben próba 
lesz. 
Az elnökség a tájékoztatót elfogadja. 
 
2. Napirendi pont 
Az írásos előterjesztés elfogadására tesz javaslatot főtitkár úr. Több hozzászólást követően az 
ösztöndíjas helyek száma: Immunológia 1; Mezőgazdasági és Élelmiszer 4; Bakteriológia 4; 
Ipari mikrobiológia 2; Mikológia 4; Virológia 3. 
 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2007. évi konferenciája fiatal résztvevők ösztöndíját a szekcióelnökök ítélik oda. Az összeg 25 
eFt. Csak első szerző kaphat, és nem kaphat az előző évben díjazott. A szekciók keretszámai: 
Immunológia 1; Mezőgazdasági és Élelmiszer 4; Bakteriológia 4; Ipari mikrobiológia 2; Mikológia 4; 
Virológia 3. 

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



Határozat: 8/2007 
Az MMT 2007. évi konferenciája fiatal résztvevők ösztöndíját a szekcióelnökök ítélik oda. Az 
összeg 25 eFt. Csak első szerző kaphat, és nem kaphat az előző évben díjazott. A szekciók 
keretszámai: Immunológia 1; Mezőgazdasági és Élelmiszer 4; Bakteriológia 4; Ipari 
mikrobiológia 2; Mikológia 4; Virológia 3. 

 
3. Napirendi pont 
Főtitkár úr elektronikusan megküldte a listákat a szekció elnököknek. Kéri, hogy a jövő hét 
végére álljon össze a program. Az első napon plenáris ülés lesz, valamint Manninger előadás 
délelőtt. Javaslat érkezik, hogy a tiszteleti tagok a szekciókban adjanak elő. Főtitkár úr azt 
javasolja, hogy a tiszteletbeli tagok első napon a plenáris tömbben adjanak elő. A többség ezt 
a megoldást támogatja. 
Június 30-án fel kell tenni a honlapra az absztraktokat. 
Az elnökség a beszámolót elfogadja. 
 
4. Napirendi pont 
Nagy Erzsébet az MMT képviseletében utazott Groningenbe, tehát a számlák alapján 
térítsünk költséget. 
 
Határozati javaslat: 

Nagy Erzsébet professzor asszony groningeni útját a számlák alapján megtéríti az MMT. 
Szavazás: 
 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 
 Ellene:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
Határozat: 9/2007 

Nagy Erzsébet professzor asszony groningeni útját a számlák alapján megtéríti az MMT. 
 
 
 
 
 
Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
        Dr. Deák Judit 


