
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 

 

 

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

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2011. június 16-án 1130 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2011. június 16-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2011. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 2011. évi Nagygyűlés ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Egyebek 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 7/2011 

Az MMT 2011. június 16-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2011. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 2011. évi Nagygyűlés ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Egyebek 
 

1. Napirendi pont 

Az Elnökség részletesen megtárgyalta az MMT pályázati kiírásait. Változtatási igény nem 

merült fel. 
Határozati javaslat: 

Az MMT a 2011. évre a pályázatait változatlan formában hirdeti meg, a határidőket, egyéb dátumokat 

frissíteni kell. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 8/2011 

Az MMT a 2011. évre a pályázatait változatlan formában hirdeti meg, a határidőket, egyéb 

dátumokat frissíteni kell. 
 

2. Napirendi pont 

42 absztraktra érkezett be pályázat. Ez 32 szerzőt jelent. Ne kapjanak azok, akik tavaly 

részesültek támogatásban, valamint azok, akiknek tagdíjtartozásuk van. Van egy pályázó, aki 

nem MMT tag és nem is jelentkezik tagnak. Mi történjék vele. 

Hosszú vita bontakozik ki arról, hogy mi a különbség a között, aki nem is jelentkezik tagnak, 

vagy, aki csak a pályázat kedvéért lesz tagunk. Hányan fognak társasági tagok maradni. Érvek 

hangzanak el a mellett, hogy a frissen jelentkezetteket se támogassuk és érvek a mellett, hogy 

a frissen jelentkezettek egy része legalább azt érzi majd, hogy az MMT-be érdemes tagnak 

lenni. 
Határozati javaslat: 

A konferencia részvételre beérkezett 32 pályázatból csak azokat támogassuk, akik tagok, vagy most 

belépők, tavaly nem kaptak támogatást, valamint nincs tagdíjhátralékuk. Az sem kaphat támogatást, aki 

a kivonatott nem töltötte fel (16 fő, melléklet) 



Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 9/2011 

A konferencia részvételre beérkezett 32 pályázatból csak azokat támogassuk, akik tagok, vagy 

most belépők, tavaly nem kaptak támogatást, valamint nincs tagdíjhátralékuk. Az sem kaphat 

támogatást, aki a kivonatott nem töltötte fel (16 fő, melléklet) 
 

3. Napirendi pont 

Egyebek nem voltak. 

 

Elnök úr az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

        Dr. Deák Judit 


