
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 

 

 

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

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2011. március 17-én 1130 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2011. március 17-i elnökségi ülésének napirendje: 

1.. Utazási pályázatok értékelése 

2. Az MMT kézirat pályázatának értékelése 

3. Az MMT cikkpályázat értékelése 

4. Az MMT legjobb előadói díjai odaítélése elveinek meghatározása 

5. Az MMT fotó pályázat értékelése 

6.  Egyebek 

  - „Klinikai és járványügyi” könyvek kiadása 

  - Mikrobiológus technikus képzés 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 1/2011 

Az MMT 2011. március 17-i elnökségi ülésének napirendje: 

1.. Utazási pályázatok értékelése 

2. Az MMT kézirat pályázatának értékelése 

3. Az MMT cikkpályázat értékelése 

4. Az MMT legjobb előadói díjai odaítélése elveinek meghatározása 

5. Az MMT fotó pályázat értékelése 

6.  Egyebek 

  - „Klinikai és járványügyi” könyvek kiadása 

  - Mikrobiológus technikus képzés 
 

1. Napirendi pont 

Nem érkezett utazási pályázat. 

 

2. Napirendi pont 
Határozati javaslat: 

A „20100522” jeligével beérkezett pályázat bírálói: Prechl József (ELTE); Gönczöl Éva (OEK). A 

bírálók tegyenek ajánlást a helyezésre. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 2/2011 

A „20100522” jeligével beérkezett pályázat bírálói: Prechl József (ELTE); Gönczöl Éva (OEK). A 

bírálók tegyenek ajánlást a helyezésre. 
 

3. Napirendi pont 

Összesen 12 pályázat érkezett. A vita eredménye a mellékletben található. 
Határozati javaslat: 



Összesen 12 pályázat érkezett be, mind érvényes. A nyertesek a melléklet szerint (1. melléklet). 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 3/2011 

Összesen 12 pályázat érkezett be, mind érvényes. A nyertesek a melléklet szerint (1. melléklet). 
 

4. Napirendi pont 
Határozati javaslat: 

A szekcióvezetők szekciónként legfeljebb 40.- eFt összeget használhatnak fel legfeljebb 2 fő díjazására 

(2. melléklet). 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 4/2011 

A szekcióvezetők szekciónként legfeljebb 40.- eFt összeget használhatnak fel legfeljebb 2 fő 

díjazására (2. melléklet). 
 

5. Napirendi pont 

Két fotópályázat érkezett be. A pályázatokat művészi szempontból Csányi Tamás az általa 

megkérdezett grafikusokkal előzetesen véleményezte. Az elnökség a pályázatokat megnézte 

és részletesen megvitatta. 
Határozati javaslat: 

A „Fotopályázat” jeligére érkezett munka I díjat, a „Schistosoma” jeligére érkezett munka II. díjat 

nyer. A jeligés borítékot a Közgyűlésen kell felbontani. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 5/2011 

A „Fotopályázat” jeligére érkezett munka I díjat, a „Schistosoma” jeligére érkezett munka II. 

díjat nyer. A jeligés borítékot a Közgyűlésen kell felbontani. 
 

6. Napirendi pont 

Ralovits Béla dr. részletesen ismerteti a mikrobiológia történeti könyve jelenlegi helyzetét: 

képek tömörítése, vágása megtörtént, betűméret 11-es, 100 személy nyújtott segítséget, 

Szentirmay Attila nagy segítséget nyújtott, kefelenyomat nem lesz, június 20-a után már 

javítás nem történik, függelék a „Társaság” Alapító Levele és a vezetőség tagjai. A könyv 

külső 1. oldalára az MMT logója kerüljön. Hátsó oldal belső borítójára Szentirmay, a külsőre 

Ralovits fényképe és biográfiája kerülne. 

Az MMT konferencia résztvevők kapnak - konferencia ajándékként - 1-1 pld-t, mások 

önköltségi áron megvehetik. Szerzői jogdíj címen 20 példányt kap Ralovits Béla. 

500 pld, fóliázott előállítási költsége 700 eFt. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg még a Klinikai és járványügyi bakteriológia könyv 

előkészületeiről. Felmerült kérdésként, hogy az MMT, vagy az Alapítvány tud-e a kiadáshoz 

segítséget nyújtani. Felmerült, hogy hirdetés fejében számlával esetleg elképzelhető, 

pontosítani kell. 

Borsodi Andrea tájékoztatta az Elnökséget a Mikrobiológus technikus képzés újra indulásáról 

az ELTE-n. Jelezte, hogy erre a felsőoktatási szakképzésre nagy általában az érdeklődés. 

Kérte az elnökségi tagokat a képzés hirdetésére és kérte a képzés hirdetését az MMT 

honlapján. 
Határozati javaslat: 

A konferencia ajándék Ralovits Béla mikrobiológia történeti könyve lesz. 



A Mikrobiológus technikus képzés hirdetése jelenjem meg az MMT honlapon. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 6/2011 

A konferencia ajándék Ralovits Béla mikrobiológia történeti könyve lesz. 

A Mikrobiológus technikus képzés hirdetése jelenjem meg az MMT honlapon. 
 

Elnök úr az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

        Dr. Deák Judit 


