
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségi üléséről 

 

 

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

    ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék 

    2012. június 21-én 1130 órától 

 

Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2012. június 21-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2012. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 2012. évi Nagygyűlés ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Utazási pályázatok értékelése 

4. Egyebek 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 7/2012 

Az MMT 2012. június 21-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2012. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 2012. évi Nagygyűlés ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Utazási pályázatok értékelése 

4. Egyebek 
 

1. Napirendi pont 

Főtitkár úr ismerteti az MMT pályázati kiírásait. Sok változtatási javaslat hangzott el, azonban 

ezek legnagyobb része benne van a pályázatban. Emődy Levente javasolta, hogy csak az 

MMT tagjai kaphassanak díjat. Több szerző esetében melyikre vonatkozzon? 
Határozati javaslat: 

Az MMT által kiírt pályázatok változatlan formában megjelenhetnek. A cikkpályázat esetében az 

értékelésnél csak az MMT tagok díjazhatók. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 8/2012 

Az MMT által kiírt pályázatok változatlan formában megjelenhetnek. A cikkpályázat esetében az 

értékelésnél csak az MMT tagok díjazhatók. 
 

2. Napirendi pont 

Összesen 21 pályázat érkezett be az 1. melléklet szerint. A fiatalok konferencia részvételi 

támogatását át kell alakítani: a sikeres pályázók regisztrációs díját fedezi az MMT. Akik 

2011-ben kaptak, ne kapjanak támogatást. Elnök úr szerint támogassuk a most beléptetett 2 

PhD hallgatót is. A pályázatok az 1. mellékletben. 
Határozati javaslat: 

Az MMT konferenciatámogatásra 20 pályázat érkezett be. Csak a regisztrációs díjat támogatjuk és 

akkora összegben, mint a tényleges regisztrációs díj, a 2. melléklet szerint. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők 1 ellenszavazattal elfogadják az előterjesztést. 



 Ellene:  1 fő (főtitkár) 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 9/2012 

Az MMT konferenciatámogatásra 20 pályázat érkezett be. Csak a regisztrációs díjat támogatjuk 

és akkora összegben, mint a tényleges regisztrációs díj, a 2. melléklet szerint. 

 

3. Napirendi pont 

Két pályázat érkezett be, azonban utólag adták be a kongresszus után a pályázatot. Vita 

bontakozik ki, hogy így kaphatnak-e támogatást. Elnök úr azt javasolja, hogy kapjanak 25-25 

eFt-ot. 
Határozati javaslat: 

Az utazási pályázatok (3. melléklet) esetében a következő támogatást javasoljuk: 

Kovács Laura 25.- eFt, 

Nagy Gábor 25.- eFt. 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 10/2012 

Az utazási pályázatok (3. melléklet) esetében a következő támogatást javasoljuk: 

Kovács Laura 25.- eFt, 

Nagy Gábor 25.- eFt. 
 

5. Napirendi pont 

Kovács Gábor kérdezi, hogy vannak-e jelöltek az első napi plenáris ülésre? Harrach Balázs és 

egy amerikai. Még lehet jelölni.  

Nász akadémikus úr 500 eFt támogatást kér a SOTE Mikrobiológiai Intézet kutatástörténetek 

megírására. Elnök úr javaslatára elnapoljuk a döntést a következő elnökségi ülésre. 

 

Elnök úr az ülést berekesztette. 

 

 

 

 

 

        Dr. Deák Judit 


