JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről
Az ülés helye és ideje:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2009. december 9-én 1130 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.
Határozati javaslat:
Az MMT 2009. december 9-i elnökségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2010. évi Közgyűlésének előkészítése
- időpont és program
- szakosztályok elnevezésének, szerkezetének megváltoztatása
2. Egyebek - Kapusinszky Beatrix utazási pályázata
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 14/2009
Az MMT 2009. december 9-i elnökségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2010. évi Közgyűlésének előkészítése
- időpont és program
- szakosztályok elnevezésének, szerkezetének megváltoztatása
2. Egyebek - Kapusinszky Beatrix utazási pályázata

1. Napirendi pont
Az MMT Közgyűlésére meghívtuk tiszteleti tagként H. zur Hansen Nobel díjast. Ugyanakkor
az MTA is javasolta tiszteleti tagjának. Arról a döntés május 5. után várható. Az MTA
Elnöksége április legvégén hozza meg döntését. Így 2x kellene eljönnie. Ezért mi tartalékba
teszünk egy „esőnapot”. A Biológiai Osztály amúgy felvette tervébe az előadást. A
Közgyűlésünkre kellenek tartalék előadó(k), ha zur Hausen professzor nem tud eljönni
mégsem.
A szekciók elnevezését illetően heves vita bontakozik ki. Váljon külön a mezőgazdaság és
élelmiszer, vagy a mezőgazdaság csatlakozzon a környezeti szekcióhoz? Alakuljon-e külön
mikrobiológiai diagnosztikai szakosztály? Szegényebb lenne a virológia, bakteriológia stb., ha
hogy „szétosztanánk” az alap, alkalmazott, orvosi, állatorvosi stb. részekre (Nagy Béla,
Gergely Lajos, Takács Mária, Deák Tibor). Maráz Anna szerint a Workshopok címébe
helyezzünk ötletes elnevezéseket. Nagy Erzsébet szerint lehetne újítani. Miért nem akarjuk
kimondani, hogy diagnosztika? Mándi Yvett szerint a Kongresszus a hívó szó. Nagy Béla
szerint nem csak a molekuláris eljárásokon van a hangsúly. 1987-ben Földes professzor
javaslatát, hogy legyen klinikai mikrobiológia sem szavazták meg. Jobb ez így, mi túl kevesen
vagyunk. Márialigeti szerint a környezeti mikrobiológusok gondolkodása más.
Elnök úr azt javasolja, hogy a következő ülésen térjünk vissza a kérdésre.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés időpontja áprilisban legyen Prof. Dr. Harald zur Hausen időrendjéhez alkalmazkodva.
Csak egy előadás lesz. A kötelező napirendek a szokásos rendben.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag támogatták az előterjesztést.
Ellene:
0 fő

Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 15/2009
A Közgyűlés időpontja áprilisban legyen Prof. Dr. Harald zur Hausen időrendjéhez
alkalmazkodva. Csak egy előadás lesz. A kötelező napirendek a szokásos rendben.

2. Napirendi pont
Érkezett egy utazási pályázat (FEMS Council részvétel)
Maráz Anna javasolja, hogy a 2011. évi Kongresszus ne legyen július végén, újabb
szállodákat is keressünk meg (pl. Helia).
Kovács Gábor javaslatára egyértelműsíteni kell a konferencia részvételi támogatási kiírást.
Határozati javaslat:
Kapusinszky Beatrix bécsi útját 21.975,-Ft összeggel támogatjuk.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 16/2009
Kapusinszky Beatrix bécsi útját 21.975,-Ft összeggel támogatjuk.

Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit

