
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 

 

 

Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2008. szeptember 25-én 1130 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008. szeptember 25-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. MMT 2008. évi Nagygyűlés fiatal résztvevők támogatása elveinek meghatározása 

2. Utazási pályázat értékelése 

3. Határon túliaknak tervezett pályázat elveinek meghatározása 

4. Egyebek 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 11/2008 

Az MMT 2008. szeptember 25-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. MMT 2008. évi Nagygyűlés fiatal résztvevők támogatása elveinek meghatározása 

2. Utazási pályázat értékelése 

3. Határon túliaknak tervezett pályázat elveinek meghatározása 

4. Egyebek 
 

1. Napirendi pont 

Hihetetlen mennyiségű pályázat érkezett be, összesen 67. Ebből 2 érvénytelen (nem tag). 

Keret van 15 pályázat támogatására. Javasolt elvek: a korábbi évben támogatott most ne 

kapjon; minden szekció legalább 1 helyet kapjon; az érvényes pályázatok arányában juthatnak 

támogatások az egyes szekcióknak; a szekciók cserélhetnek egymás között; a szekcióelnökök 

küldjenek a főtitkárnak rangsorolt listát a támogatásra javasoltakról; a főtitkár ennek alapján 

jelöli meg a támogatni javasoltakat. 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2008. évi Nagygyűlése fiatal résztvevők konferencia részvételi támogatási pályázatait az 

alábbiak szerint rangsoroljuk: a tavaly támogatott nem kap; minden szekció legalább 1 helyet kap; a 

beérkezett érvényes pályázatok arányában jut hely a szekcióknak; a szekciók cserélhetnek egymás 

között; a szekcióelnökök 2008. október 10-ig rangsorolt listát küldenek; a főtitkár ennek alapján dönt. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 12/2008 

Az MMT 2008. évi Nagygyűlése fiatal résztvevők konferencia részvételi támogatási 

pályázatait az alábbiak szerint rangsoroljuk: a tavaly támogatott nem kap; minden szekció 

legalább 1 helyet kap; a beérkezett érvényes pályázatok arányában jut hely a szekcióknak; a 

szekciók cserélhetnek egymás között; a szekcióelnökök 2008. október 10-ig rangsorolt listát 

küldenek; a főtitkár ennek alapján dönt. 
 

2. Napirendi pont 

Nem érkezett pályázat. 



 

3. Napirendi pont 

Az előterjesztést részletesen megvitattuk, módosítási javaslat nem érkezett. 
Határozati javaslat: Az MMT Határon túliaknak tervezett utazási, konferencia részvételi pályázatát az 

előterjesztés szerint elfogadjuk (2. melléklet). A honlapon kell közzétenni. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 13/2008 

Az MMT Határon túliaknak tervezett utazási, konferencia részvételi pályázatát az előterjesztés 

szerint elfogadjuk (2. melléklet). A honlapon kell közzétenni. 

 

4. Napirendi pont 

Egyéb megbeszélni való nem volt. 

 

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

 

 

 

        Dr. Deák Judit 


