Jegyzőkönyv a 2011. február 16. MTT vezetőségi ülésről
Jelen vannak: Lásd mellékletben a jelenléti íven.
Napirendi pontok:
1. XXXV. Vándorgyűlés kiértékelése
2. XXXVI. Vándorgyűlés előkészítése
- helyszín kiválasztása
- a vándorgyűlés fő témájának meghatározása
- javaslat a kitüntetések odaítélésére
3. Egyebek
1. Dr. Szabolcs István:
A 2010-es XXXV. Vándorgyűlés résztvevőinek száma 90 fő
Előadást tartott
33 fő
Posztert bemutatott
16 fő
Horváth Zoltánné:
Németh Istvánné megbízásából a pénzügyi elszámolást (előző évi konferenciát)
ismerteti – mellékelve.
2. Dr. Barna Mária:
A XXXVI. Vándorgyűlés tervei szerint jelenleg két helyszín jöhet számításba:
Balatonőszöd, melynek ajánlatai a következők:
Kétágyas szoba
8.000.- Ft/fő/éj
Egyágyas szoba
10.000.-Ft/fő/éj + 390.- Ft IFA
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
Ebéd és vacsora árak
Büfé vacsora
Borkóstoló

2.800.- Ft
4.000.- Ft
3.800.- Ft (5 fajta bor)

Mezőkövesd, melynek ajánlatai a következők:
Kétágyas szoba
11.000.- Ft/fő/éj
Egyágyas szoba
18.000.-Ft + 300.- Ft IFA
Az árak félpanzióval értendők.
Ebéd (svédasztalos)
3.500.- Ft

Vacsora

2.800.- Ft

Eszközhasználat ingyenes
Kétfős zenekar
90.000.- Ft
Hangosítás
10.000.- Ft
A kiállítóknak szűken lesz hely.
Dr. Kádas Lajos:
Szeretne mindkét helynek még utána nézni, és jelzi, hogy a két utolsó helyszín a
Dunántúlon volt.
Dr. Bíró György:
Véleménye szerint a Mezőkövesdi helyszín lenne jó.
Részvételi díj:
15.000.- Ft/fő
A PhD hallgatók és a Táplálkozástudományi MSc hallgatók jöhessenek fél áron
(javasolja Szabolcs prof. 7.500.-Ft/fő)
Dr. Barna Mária:
Mezőkövesdi ajánlatot árban is jobbnak találja.
Dr. Szabolcs István:
Javaslatot tesz a kitüntetésekre:
Tarján Róbert emlékérem Horváth Zoltánné PhD
Tangl Ferenc emlékérem Dr. Lugasi Andrea
Sós József emlékérem Antal Emese
Taglétszám bővítés:
Nagy Gábor MSc hallgató kérdései:
- mi az elsődleges célja, küldetése a táplálkozási szakembernek (MSc)
- mik a potenciális elhelyezkedés lehetőségei
- milyen szakmai szervezetekhez csatlakozhat
- milyen programokkal lehetne még érdekesebbé tenni a képzést.

Gilingerné dr.P.Mária:
Az MSc hallgatók előadással is jelentkezhetnek?
Dr. Szabolcs István:
Fő témákra tesz javaslatot:
Táplálkozás különböző életciklusokban, élelmiszeripar szerepe a
megvalósításban
A jelenlévők egyöntetűen elfogadták.
Kerekasztal téma: A táplálkozás szerepe a malignus betegségek
megelőzésében.
Dr. Barna Mária:
Szabolcs professzor urat kéri, hogy moderálja a kerekasztalt, amit a jelenlévők
egyöntetűen elfogadtak.
3. Egyebek
Ha valaki bármely témában ajánlást fogalmaz meg a társaság nevében, akkor
előzőleg kérje ki az elnökség egyetértését!
A jegyzőkönyvet el kell küldeni minden vezetőségi tagnak, el kell mondani a
közgyűlésen is, és kerüljön fel a társaság honlapjára is.
Dr. Bíró György:
Ez fontos, mert a társaságnak egységes véleményt kell képviselni.
A vezetőség egységesen döntött arról, hogy ajánlás a Társaság nevében csak az
elnökséggel történt előzetes egyeztetés után történhet.
Dr. Barna Mária:
Elfogytak az emlékérmek, újabb ajánlatot kell kérni az elkészítésre.

Pénzügyi beszámoló:
Részvételi díj bevétele: 2.361.650.Kiadás:
2.107.980.-

A kiadás részletezése:
Szálloda
1.824.750.Gravirozás
7.200.Virág
4.500.Autópálya
1.530.Szervezés
270.000.---------------------------Összesen: 2.107.980.================

Pártoló tagok:
Stramag
50.000.Fitokup
50.000.Nutricomp
50.000.Biogreen
50.000.JNS
150.000.Összesen:
350.000.===================
A Pártoló tagok a konferencián ingyen állítanak ki.
k.m.f.

