
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 

 

 

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

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2009. szeptember 24-én 1130 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. MMT 2009. évi Nagygyűlés fiatal résztvevők támogatása elveinek meghatározása 

2. Egyebek - Tresó Bálint PhD tandíj támogatása 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 10/2009 

Az MMT 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. MMT 2009. évi Nagygyűlés fiatal résztvevők támogatása elveinek meghatározása 

2. Egyebek - Tresó Bálint PhD tandíj támogatása 
 

1. Napirendi pont 

Főtitkár úr bemutatja a jelentkezettek listáját (36 fő), 10 fő támogatását javasolja a társaság 

pénzügyi helyzete alapján. Elnök úr azt ajánlja, hogy a horvát ösztöndíjpályázó ne ösztöndíjat, 

hanem más néven kapjon támogatást. Kérhetünk legközelebb FEMS támogatást pl. ilyen 

címen. 
Határozati javaslat 1: 

A beérkezett 36 konferencia részvételi támogatási pályázatból a melléklet szerinti 11 pályázatot 

(melléklet) választotta ki az elnökség egységesen 25.- eFt összeggel. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők 1 tartózkodással támogatták az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 1 fő (főtitkár) 

Határozat: 11/2009 

A beérkezett 36 konferencia részvételi támogatási pályázatból a melléklet szerinti 11 pályázatot 

(melléklet) választotta ki az elnökség egységesen 25.- eFt összeggel. 
Határozati javaslat 2: 

A horvát pályázó részvételi díját fizesse ki a konferenciaszervező cég, majd az elszámolásnál ez az 

MMT költsége lesz. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag támogatták az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 12/2009 

A horvát pályázó részvételi díját fizesse ki a konferenciaszervező cég, majd az elszámolásnál ez az 

MMT költsége lesz. 
 

2. Napirendi pont 

Rozgonyi professzor kéri, hogy Tresó Bálint II. féléves PhD tandíját az Alapítvány 

támogassa. Takács Mária ismerteti a részleteket. 



Egyetértés, 2 tartózkodással 

Emődy Levente jelzi, hogy az ERANET minden évben kiad egy PhD díjat bakteriológia, vagy 

mikologia témakörben. Pályázzanak a patogenomika témakörben. 

A Vágvölgyi Csaba által szervezett mikológiai konferencia programját is reklámozzuk az 

MMT Kongresszusán. 
Határozati javaslat: 

Tresó Bálint PhD tandíját maximum 100 eFt összeghatárig átvállalhatja az MMT Alapítványa. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők 2 tartózkodás mellett elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 2 fő (főtitkár, titkár) 

Határozat: 13/2009 

Tresó Bálint PhD tandíját maximum 100 eFt összeghatárig átvállalhatja az MMT Alapítványa. 
 

Elnök úr az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

        Dr. Deák Judit 


