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

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2010. szeptember 16-án 1130 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.
Határozati javaslat:
Az MMT 2010. szeptember 16-i elnökségi ülésének napirendje:
1. A 2011. évi Közgyűlés programjának egyeztetése
2. A 2011. évi tiszteletbeli tagok jelölésének elvei
3. Pályázatok elbírálása
4. Egyebek
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 9/2010
Az MMT 2010. szeptember 16-i elnökségi ülésének napirendje:
1. A 2011. évi Közgyűlés programjának egyeztetése
2. A 2011. évi tiszteletbeli tagok jelölésének elvei
3. Pályázatok elbírálása
4. Egyebek

1. Napirendi pont
Főtitkár jelzi, hogy a Vezetőségi ülésen a környezeti mikrobiológia területét javasolták.
Felmerült ezen kívül, hogy a valamilyen díjat kapó fiatalok feltétlen kapjanak értesítést a
díjról és legyenek ott a Közgyűlésen. Főtitkár jelzi, hogy külön is kapnak értesítést, hogy
számítunk a részvételükre. Kisebb vita alakul ki, hogy mit kellene megírni az értesítésben.
Szavazás: 2 ellenszavazattal elfogadtuk.
Határozati javaslat:
Az MMT közgyűlési díjazottak kapjanak értesítést a díjról a Közgyűlés előtt és egyúttal felszólítást a díj
átvételére.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők 2 ellenszavazat mellett elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
2 fő (főtitkár, Borsodi Andrea)
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 10/2010
Az MMT közgyűlési díjazottak kapjanak értesítést a díjról a Közgyűlés előtt és egyúttal
felszólítást a díj átvételére.

2. Napirendi pont
Főtitkár jelzi, hogy Alapszabályunk szerint a létszámkorlát évi 2 fő. Ugyanakkor elmaradt a
tavaly a jelölés, emiatt maximum 4 főre lehet javaslatot tenni (2010-2011). A decemberi
elnökségi ülés előtt jöjjenek be a jelölések. Eddig Prof. Lee W. Riley-re érkezett jelölés.
Legyen európai jelölt is, pl. Prof Michael Wagner környezeti mikrobiológiából (Bécs).
Útiköltségüket a tiszteleti tagok maguk kell állják. A tiszteletbeli tagok listája jelenjen meg a
honlapon.
Határozati javaslat:

A 2011. évben 4 tiszteleti tag jelölhető.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 11/2010
A 2011. évben 4 tiszteleti tag jelölhető.

3. Napirendi pont
1 utazási pályázat érkezett. A Regensburgi Egyetemre látogatna Szenthe Kálmán, részt venne
H. H. Niller laborgyakorlatán.
Határozati javaslat:
Szenthe Kálmán 30.- eFt utazási támogatást nyer számlák ellenében.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők 1 tartózkodással elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
1 fő (Elnök)
Határozat: 12/2010
Szenthe Kálmán 30.- eFt utazási támogatást nyer számlák ellenében.

4. Napirendi pont
Az egyebek között Karaffa Levente az MMT programbeosztásról érdeklődik. Főtitkár úr jelzi,
hogy már csak 1 nap kell az elkészítéshez. Szentirmai Attila születésnapját meg kellene
ünnepelni. Majd a Nagygyűlésen lesz rá alkalom. A konferencia költségvetése miatt Főtitkár
javasolja, hogy az Acta Supplementum füzet csak két évente jelenjem meg, amikor is két évet
közlünk. Amikor nem jelenik meg az Actában, akkor csak konferenciakiadványként kapják
meg a résztvevők.
Határozati javaslat:
A nagygyűlések előadás kivonatai kétévente jelenjenek meg az Acta Microbiologica et Immunologica
hasábjain.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 13/2010
A nagygyűlések előadás kivonatai kétévente jelenjenek meg az Acta Microbiologica et
Immunologica hasábjain.

Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit

