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Név: Munkahely MMT 

tag 
MMT 
konf.tám.
2008. 

Konferencia, stb. címe, helyszíne Eőadás/ 
Poszter 

Cím Támogatás/ 
összeg 

Tombácz Dóra SZTE ÁOK Orvosi 
Biológiai Intézet 

+ - 34th Int. Herpesvirus 
Workshop/New York, USA 

poszter Real-time PCR profiling of global 
mRNA transcription from 
Pseudorabies Virus genome 

 

Tóth István MTA Állatorvos 
tudományi Kutató 
Intézet 

+ - FEMS2009/Göteborg/Svédország poszter A PCR phage typing system 
based on detecting 
enterohaemorrhagfic E. coli O157 
specific lambda phage genes 

 

Belák Ágnes BCE Mikrobiológiai 
és Biotechnológiai 
Tanszék 

+ - 24th Int. Conf. on Yeast Genetics 
and Molcular Biology 

poszter Intragenomic sequence 
heterogeneity of the ITS1 regions 
of botrytized wine yeasts 

177 GBP 

Kovács Mónika BCE Mikrobiológiai 
és Biotechnológiai 
Tanszék 

+ - 24th Int. Conf. on Yeast Genetics 
and Molcular Biology 

poszter Intragenomic sequence 
heterogeneity of the ITS1 regions 
of botrytized wine yeasts 

 

 



 
 
 

FIATAL KUTATÓI KÉZIRAT PÁLYÁZAT 
 
 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatóknak, kutatóközösségeknek (szakdolgozók, 
diákkörösök, kutatók) eredményeik eredeti tudományos közlemény formájában történő 
megjelentetésére. A pályázó kutatóközösség valamennyi tagja 2009. év december 31-én 
legyen 35 évesnél fiatalabb! Az angol nyelven megírt kéziratban ismertessék a mikrobiológia 
legszélesebben értelmezett területén végzett kutatásuk célját, módszereit, az elért 
eredményeket és azok relevanciáját a vonatkozó szakirodalom tükrében. 
 A pályadíj: 
 
   - 2 db  I. díj    á 150 000.- Forint 
   - 2 db II. díj    á 100 000.- Forint 
   - 2 db III. díj    á   50 000.- Forint 
 
valamint a díjazott művek megjelentetése az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 
hasábjain. 
 A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. A nem díjazott, de közlésre 
érdemesnek ítélt írásokat megjelentetjük. 
 A pályázat jeligés. A pályázók zárt, jeligével ellátott borítékban mellékeljék adataikat: 
  - név, 
  - születési idő (év, hó, nap), 
  - munkahelyi cím (telefonszám, drótpostacím). 
 Az angol nyelven összeállított, legfeljebb 20 normál oldal (Times New Roman CE 12 
pt betűtípus, körben 2,5 cm margó, 2-es sortávolság, tördelés nélkül; ábrák, táblázatok külön 
lapon) terjedelmű cikket a szerzők nevét nem tartalmazó három kéziratos példányban és egy 
anonim elektronikus példányban (pl. 1.44 MB-os mágneslemez, CD, flash card a jelige 
feltüntetésével) kérjük. 
 A pályázók tartsák be az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica szerzőknek 
szóló előírásait (http://www.akademiai.com). 
 A pályamunkákat a Magyar Mikrobiológiai Társaság postacímére (Magyar 
Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 77.) várjuk. 
 Beküldési határidő (postabélyegző dátuma): 2010. február 27. 
 A pályázatokat a Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagjaiból és meghívott 
szaklektorokból álló zsűri bírálja. 
 A pályázat eredményét a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2010. évi tavaszi 
Közgyűlésén (amelyet a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartunk) hirdetjük ki. A 
nyertesek névsorát az MMT honlapján is közzé tesszük. 
 
Budapest, 2009. június hó. 
 
 
      Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége 



 
 
 
 

MIKROBIOLÓGIAI FOTÓPÁLYÁZAT 
 
 
 
 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
pályázatot hirdet mikrobiológiai tárgyú természet- fény és elektronmikroszkópos fotók 
(természetes színes, fekete-fehér és színezett), mozgóképek díjazására. Pályázni lehet 
elektronikusan beküldött anyagokkal, a képeket kérjük több formátumban és több 
felbontásban is beküldeni (nyomtatásra, honlapi közzététel céljára optimalizálva). 
 A pályadíjak: 
 
 -  1 db első díj   50 000.- Forint 
 -  1 db második díj  30 000.- Forint 
 -  1 db harmadik díj  20 000.- Forint 
 
valamint a díjazott és azon felül is arra méltónak talált művek megjelentetése az MMT 
Honlapján, a Magyar Mikrobiológiai Társaság kiadványain (Konferenciák programfüzete, 
körlevelek, esetleg az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica hasábjain). 
 A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. 
 A pályázat jeligés. A pályázók zárt, jeligével ellátott borítékban mellékeljék adataikat: 
  - név, 
  - munkahelyi cím (telefonszám, drótpostacím). 
 A fotót - fotókat a szerző(k) nevét nem tartalmazó anonim elektronikus példányban 
(pl. CD, flash card a jelige feltüntetésével) kérjük. 
 A pályamunkákat a Magyar Mikrobiológiai Társaság postacímére (Magyar 
Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 77.) várjuk. 
 Beküldési határidő (postabélyegző dátuma): 2010. február 27. 
 A pályázatokat a Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagjaiból és meghívott 
fotoművészekből álló zsűri bírálja. 
 A pályázat eredményét a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2010. évi tavaszi 
Közgyűlésén (amelyet a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartunk) hirdetjük ki. A 
nyertesek névsorát az MMT honlapján is közzé tesszük. 
 
Budapest, 2009. június hó. 
 
 
 
      A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége 



 
 
 
 
 
 
 

FIATAL KUTATÓI CIKKPÁLYÁZAT 
 
 A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
pályázatot hirdet 35 évnél fiatalabb mikrobiológus kutatóknak kiemelkedő fontosságú 
megjelent első szerzős közleményeik díjazására. Pályázni lehet a 2008-2010. évben megjelent 
cikkek különlenyomatával (ill. kéziratával, amennyiben mellékelik az elfogadásról szóló 
értesítés másolatát). 
 A pályadíjak: 
 
 -  7 db első díj   á 50 000.- Forint 
 -14 db második díj  á 20 000.- Forint 
 
 A díjakat az MMT hét tudományos szekciójában (Bakteriológiai szekció, 
Immunológia és parazitológia szekció, Ipari mikrobiológia szekció, Környezeti mikrobiológia 
és -biotechnológia szekció, Mezőgazdasági és élelmiszer mikrobiológia szekció, Mikológia 
szekció, Virológia szekció) adjuk ki. A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. 
 A pályamunkákat (a tudományos szekció megjelölésével) a Magyar Mikrobiológiai 
Társaság postacímére várjuk (Magyar Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 77.). A 
pályázat tartalmazza a pályázó(k) nevét, elérhetőségét, születési idejét (év, hónap, nap). A 
pályázó első szerző legkésőbb folyó 2009. év december 31-én töltheti be 35. életévét! 
 Beküldési határidő (postabélyegző dátuma): 2010. február 27. 
 A pályázatokat a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségéből álló zsűri bírálja el. A 
bírálat legfőbb szempontjai: 
   - a dolgozat tudományos értéke, 
  - a folyóirat szcientometriai mutatói, 
  - előnyt jelent, ha a kutatást legnagyobbrészt Magyarországon végezték, 
  - előnyt élveznek az MMT tagjai. 
 A pályázat eredményét a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2010. évi tavaszi 
Közgyűlésen (amelyet a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartunk) hirdetjük ki. A 
nyertesek névsorát az MMT honlapján is közzé tesszük. 
 
Budapest, 2009. június hó. 
 
 
      A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége 



 
 
 
 

UTAZÁSI PÁLYÁZAT 
(KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA) 

 
 
 
 
 
 

A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 
pályázatot hirdet magyar tudományos rendezvényeken (elsősorban MMT rendezvények, de 
egyéb mikrobiológiai tárgyú konferencia, szeminárium, módszertani gyakorlat stb.) való 
részvétel támogatására külföldi állampolgárok számára. A támogatás csak számlával igazolt 
részvételi díj, szállásköltség, útiköltség stb. térítésére fordítható. Egy-egy pályázó átlagosan 
50 000.- Ft (maximum 100 000.- Ft) összeget nyerhet. 

 
 Pályázni az MMT főtitkárához (Magyar Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 
77.) benyújtott levélben lehet. Ebben kérjük pontosan leírni a pályázó adatai (név, munkahely, 
értesítési cím, telefon, drótposta) mellett a rendezvény programját, a részvétel célját. Kérjük 
másolatban mellékelni az előadás/poszter elfogadását igazoló levelet és a benyújtott 
kivonatot. 

A pályázatok beadása folyamatos. A támogatási döntéseket az MMT Elnöksége 
ülésein hozza. A pályázati eredményről az üléseket követően az MMT főtitkára értesíti a 
pályázókat. 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek: 
- az MMT aktív tagjai, 
- az elfogadott előadással/poszterrel rendelkezők, 
- akik előző évben nem kaptak támogatást. 

A támogatási összeg elszámolása az MMT nevére, címére kiállított számlák alapján, 
ill. az MMT által kiadott kiküldetési rendelvénnyel történik. Utazásra saját gépkocsit csak 
saját felelősségre, érvényes biztosítások (gépkocsi, utas) birtokában lehet igénybe venni. 

A nyertesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a meglátogatott rendezvényről 1 
oldalas összefoglalót készítenek, amelyet közzéteszünk az MMT honlapján. 
 
 
Budapest, 2009. évben 
 
 
 
      A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége 


