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

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2012. december 6-án 1130 órától

Jelen vannak:

a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.
Határozati javaslat:
Az MMT 2012. december 6-i elnökségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2013. évi tisztújító Közgyűlésének előkészítése
2. Egyebek - Tresó Bálint PhD védési díja; Nász István könyve
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 13/2012
Az MMT 2012. december 6-i elnökségi ülésének napirendje:
1. Az MMT 2013. évi tisztújító Közgyűlésének előkészítése
2. Egyebek - Tresó Bálint PhD védési díja; Nász István könyve

1. Napirendi pont
Márialigeti főtitkár úr jelzi, hogy van olyan szekció (Élelmiszeripari Mikrobiológiai Szekció)
aminek nincs elnök-jelöltje. Találni, jelölni kell elnököt. Konkrét feladatai vannak a szekció
működése érdekében. Maráz Anna beszélt néhány budapesti és szegedi kollégával. Deák Judit
titkár asszony megjegyzi, hogy Elnök úr körlevélben jelezze, hogy ne feledkezzenek meg az
Élelmiszeripari és Mezőgazdasági szekcióba jelölni. Pl. a TAKI-ból, vagy Egerben,
Keszthelyen is lehet tag, akiket be lehetnek „hozni” a szekcióba. Főtitkár úr jelzi, hogy az
elmúlt évben jelentkeztek a konferenciára, de nem jöttek el. Szegeden is lehetne pl. a
Gabonakutatóban, vagy az SzBK-ban megfelelő emberek. Kovács Gábor szerint az akadémiai
kutatásban dolgozók jó része elment „pénzt keresni” vállalkozásokba.
Maráz Anna szerint a Hungalimentaria szervezésre elmennek a veszprémiek, de az MMT-re
nem jönnek. Az OÉTI is megszűntette a mikrobiológiai vizsgálatokat. A MÉBIH esetében is
nehéz összehívni a társaságot. Márialigeti főtitkár úr gyanítja, hogy ők inkább mérnök
végzettségű szakemberek.
Mándi Yvette javasolja, hogy személyében legyen meghívott tag a vezetőségben, mert
egyebekben meg kellene szüntetni az Immunológiai.
Takács Mária jelzi, hogy a tagságnak komolyan komolyan kell venni ezt a kérdést.
Karaffa Levente szerint legyen e-mail értesítés 1 hónappal, 1 héttel, 1 nappal a Közgyűlés
előtt.
A Főtitkár tegyen meg mindent, hogy a Közgyűlés idejére a megfelelő jelöltek legyenek meg.
2. Napirendi pont
Tresó Bálint a PhD védés egyetemi költségére kér 150 eFt támogatást. Nász akadémikus úr
pénzt kér Adenovírus témakörben megírt könyvéhez. Elnök úr szerint a Társaságunk sajnos
nincs abban a helyzetben, hogy a kérést teljesítse.
Határozati javaslat:

Az MMT Tresó Bálint PhD eljárási díjához 50.- eFt összeggel hozzájárul. Nász akadémikus kérését nem
tudja teljesíteni.
Szavazás:
Mellette:
A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést.
Ellene:
0 fő
Tartózkodott:
0 fő
Határozat: 14/2012
Az MMT Tresó Bálint PhD eljárási díjához 50.- eFt összeggel hozzájárul. Nász akadémikus
kérését nem tudja teljesíteni.

Egyéb megtárgyalni való nem volt.
Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit

