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Jelen vannak:   a Jelenléti ív szerint 

 

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2013. június 13-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2013. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 4th CEFORM ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Az MMT 2015. évi nemzetközi kongresszusa szervezésének elindítása 

4. Egyebek 

Szavazás: 

 Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet. 

 Ellene:  0 fő 

 Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 7/2013 

Az MMT 2013. június 13-i elnökségi ülésének napirendje: 

1. Az MMT 2013. évi pályázati kiírásainak áttekintése 

2. A 4th CEFORM ösztöndíj juttatás elveinek meghatározása 

3. Az MMT 2015. évi nemzetközi kongresszusa szervezésének elindítása 

4. Egyebek 
 

1. Napirendi pont 

Az Elnökség részletesen megtárgyalta az MMT pályázati kiírásait. Csak a cikkpályázattal 

kapcsolatban merült fel változtatási igény. Olyan munka részesülhet díjazásban, amelyik 

- a cikk megjelenése előtt a munka lényegi része bemutatásra került előadásként vagy 

poszterként egy MMT kongresszuson 

- vagy olyan folyóiratban jelent meg, melynek impakt faktora a mikrobiológiai szakterület 

átlag-impaktfaktorának legalább a kétszerese.  

A hosszú vita nyomán csak az első javaslat került bele az új kiírásba. 
Határozati javaslat: 

Az MMT a 2013. évre a Cikkpályázatot azzal a változtatással írja ki, hogy „a cikk megjelenése előtt a 

munka lényegi része bemutatásra került előadásként vagy poszterként egy MMT kongresszuson” (1. 

melléklet). A többit 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: 8/2013 

Az MMT a 2013. évre a Cikkpályázatot azzal a változtatással írja ki, hogy „a cikk megjelenése 

előtt a munka lényegi része bemutatásra került előadásként vagy poszterként egy MMT 

kongresszuson” (1. melléklet). A többit változatlan formában hirdeti meg. A határidőket, egyéb 

dátumokat frissíteni kell. 
 

2. Napirendi pont 

A konferencia részvételi ösztöndíjakra a Társaság pénzügyi helyzete ismeretében kb. 500.- 

eFt lesz kiosztható. Ezt többszörösen meg fogja feltehetően haladni az igény, emiatt 



valamilyen alapon keményen szelektálni kell majd. A beadási határidő miatt erre 

augusztusban fog sor kerülni. A pályázatokat a Főtitkár/Elnök által megjelölt nyertes 

kvótáknak megfelelően a szekcióelnökök fogják véleményezni és javaslatot tesznek a 

díjazottakra. 

Az ösztöndíj igénylők táblázatában szerepeljen, hogy ki tag és ki nem. Azt is jelölni kell, aki 

az utolsó vezetőségi ülés után jelentkezett csak tagnak. Ki kell mutatni a tagdíj-elmaradásokat 

is. Miután lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban fizette be a tagdíjat, még nincs könyvelve, 

ezért 2013. évre szóló tagdíj-elmaradásokat ne vegyük figyelembe. A döntésnél előnyben 

részesítjük azokat, akik időben befizetik a tagdíjat, nincs több, mint 1 év tagdíj-elmaradásuk. 

Figyelembe kell venni, hogy az előző évben kik kapott ösztöndíjat. Nem tagok is 

jelentkezhetnek. Társaságunk nem tehet különbséget az ösztöndíjak megítélése szempontjából 

a tagok és a nem-tagok között (közhasznúság). 
Határozati javaslat: 

A konferencia részvételre beérkezett pályázatokat Főtitkár asszony összesíti, és a táblázatot kiegészíti a 

tagságra, tagdíjfizetésre vonatkozó adatokkal. A 2012-ben díjazottak listája az elnökségi tagoknak 

rendelkezésére áll. A táblázatot Főtitkár asszony megküldi a szekció elnököknek, akik javaslatot tesznek 

díjazásra. Ezt Főtitkár asszony összesíti és az elnökséggel kollaudáltatja, majd Elnök úr a végleges 

névsort megküldi a konferencia szervezőknek. Főtitkár asszony pedig értesíti a pályázókat az 

eredményről. 

Szavazás: 

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

Ellene:  0 fő 

Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 9/2013 

A konferencia részvételre beérkezett pályázatokat Főtitkár asszony összesíti, és a táblázatot 

kiegészíti a tagságra, tagdíjfizetésre vonatkozó adatokkal. A 2012-ben díjazottak listája az 

elnökségi tagoknak rendelkezésére áll. A táblázatot Főtitkár asszony megküldi a szekció 

elnököknek, akik javaslatot tesznek díjazásra. Ezt Főtitkár asszony összesíti és az elnökséggel 

kollaudáltatja, majd Elnök úr a végleges névsort megküldi a konferencia szervezőknek. Főtitkár 

asszony pedig értesíti a pályázókat az eredményről. 

3. Napirendi pont

Az MMT 2015. évi kongresszusának helyszíne az ELTE (TTK) Konferenciaközpont. Az 

időpont július hónap, az egyetemi vizsgaidőszak lezárását közvetlenül követően, ugyanakkor 

a nyári szabadságok megkezdése előtt (naptár melléklet). Lényeges szempont, hogy ne 

ütközzön a FEMS konferenciával, azt vagy közvetlenül előzze meg, vagy kövesse (esetleges 

tengeren túli vendégek utazásának megkönnyítésére. A konferencia szervezője a Weco Travel 

lesz, vele is egyeztetni kell. 

A konferencia kiemelt témáját még korai meghatározni, mindenesetre 2015-ben lesz a fágok 

felfedezésének 100 éves évfordulója. 
Határozati javaslat: 

Az MMT 2015. évi nemzetközi konferenciájának preferált időpontja 2015. július 8-10. Elnök úr foglalja 

le az ELTE Konferenciaközpontot erre az időszakra és vegye fel a kapcsolatot ez ügyben a Weco 

Travellel. 

Szavazás: 

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják az előterjesztést. 

Ellene:  0 fő 

Tartózkodott: 0 fő 

Határozat: 10/2013 

Az MMT 2015. évi nemzetközi konferenciájának preferált időpontja 2015. július 8-10. Elnök úr 

foglalja le az ELTE Konferenciaközpontot erre az időszakra és vegye fel a kapcsolatot ez ügyben 

a Weco Travellel. 



4. Napirendi pont

Egyebek nem voltak. 

Elnök úr az ülést berekesztette. 

Dr. Deák Judit 


