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Elnök úr megnyitja az ülést és javaslatot tesz a napirend változatlan formában való 
elfogadására. 
Főtitkár úr ismerteti az MMT és Alapítvány 2004. évi mérlegbeszámolóját. Kérdésre 
tájékoztat, hogy a beruházás fóliázó gép vásárlása (72 eFt) volt a tagsági kártyák 
elkészítéséhez. 
Az Alapítvány esetében egy régebbi beruházás amortizációjának könyvelését most kellett 
elvégezni. Az Alapítvány centrifugát vásárolt, mely 5 év múlva kikerül az alapítványi 
tulajdonból. 
Több kérdés hozzászólás nem hangzik el, a mérlegeket egyhangúan elfogadják a jelenlevők. 
 
A 2005. évi Manninger Emlékéremről következő szavazás elején az elvekről beszélnek a 
jelenlevők. Elnök úr szerint egy Emlékérem kiadása indokolt, főtitkár úr évente 2 emlékérmet 
javasolna. Véleménye szerint ez a szám nem függhet az aktuális jelöltek számától, az 
Alapszabályban kell szabályozni. 
Gergely Lajos professzor úr szerint maximálni kellene 2 éremben évente a számot. 
Mándi professzor nő szerint intézete fiatalabb oktatói úgy vélik, fura, hogy az érmeseknek 
nem kell részvételi díjat fizetni, a fiataloknak pedig igen. 
Főtitkár úr úgy véli, hogy a Manninger érem nem jár díjazással, csupán eszmei értéke van, 
ezért ezt a kedvezményt fenntarthatjuk a jövőben is. 
A vezetőség egyhangúlag elfogadta, hogy legfeljebb 2 fő a Manninger érem jutalmazottak 
száma, vagyis évente egy, vagy két érem adható. 
A beérkezett jelölések: 

Balázs Ervin akadémikus 
Nagy Károly professzor 
Pesti Miklós professzor. 

 
Főtitkár úr ismerteti a jelölők javaslatát. Elnök úr lehetőséget ad hozzászólásra, majd elrendeli 
a titkos szavazást. A beérkezett szavazólapokat az MMT titkára értékeli. Az eredmények: 
  Balázs Ervin 24 szavazat 

Nagy Károly 7 szavazat 
Pesti Miklós 9 szavazat 

Ennek alapján Elnök úr szerint egy fő - Balázs Ervin akadémikus úr esetében indolkolt a 
Manninger érme odaítélése. A vezetőség egyetért a döntéssel. 
 
A mai napig a konferenciára főtitkár úr szerint 250-260 jelentkezés futott be. Jelzi, hogy aki 
az ez évi tagdíjat befizeti, csökkentett regisztrációs díjat fog fizetni. A jelentkezők közül 80 
külföldi. Eddig 120 abstract érkezett be, határidő 30-a. 
Elnök úr tájékoztat, hogy a horvát kollégák megnézték a keszthelyi helyszínt és teljes 
megelégedésükre szolgált. 



Az egyebek körében hozzászólás nem érkezett, ezért Elnök úr bezárja az ülést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Deák Judit 
        az MMT titkára 


