MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTEKZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. június 10!

A MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG XXVII. KONGRESSZUSA
DEBRECEN, 2019. AUGUSZTUS 26-29.
1. KÖRLEVÉL
Kedves biofizikus és a biofizika iránt érdeklődő kollégák!
A Magyar Biofizikai Társaság és a DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete nevében
szeretettel hívjuk meg tagtársainkat és a biofizika iránt érdeklődő kollégákat, hallgatókat az
MBFT XXVII. Kongresszusára!
Az MBFT kongresszusai általában kétévente kerülnek megrendezésre, lehetőséget adva a
magyar biofizikai műhelyek legújabb eredményeinek bemutatására. A kongresszus azonban
jóval több mint egy száraz, előadásokból és poszterekből álló „eredmény kommunikációs
lehetőség”- a konferencia mérete és baráti légköre lehetővé teszi, hogy egy alkotó közösség
vitája és pozitív kritikája segítse a kollégák fejlődését és a tudományos kapcsolatokon felül
személyes barátságok kialakulását. A hagyományainkhoz híven megkülönböztetett figyelmet
kívánunk fordítani fiatal kollégáink támogatására, kutatási eredményeik bemutatására, a
legkiválóbbak díjazására.
Az idei Kongresszus egyik jeles eseménye lesz a Damjanovich Sándor Molekuláris Sejtanalitikai
Szolgáltató Laboratórium bemutatása és ünnepélyes megnyitása.
A kongresszus honlapja az MBFT www.mbft.hu weboldaláról (közvetlenül:
http://www.mbft.hu/kongresszus2019/) érhető el. A konferencia szervezésével kapcsolatos
kérdésekre az mbfttitkarsag@gmail.com (Pusztainé H. Magdolna) címen, a tudományos
programmal kapcsolatban a panyi@med.unideb.hu e-mail címen kaphatnak választ.
A konferencia helyszíne a Debreceni Egyetem Élettudományi Központja (4032 Debrecen,
Egyetem tér 1). Az előadások a nagyelőadóban lesznek, a kiállítók és a poszterek az
előcsarnokban kapnak helyet.
A Kongresszus tudományos célja elsősorban a Magyarországon folyó biofizikai vonatkozású
kutatások bemutatása. Ennek megfelelően az alábbi szekciókba lehet előadással, ill. poszterrel
jelentkezni:
Bioenergetika és fotobiofizika
Bioszenzorika és bio-nanotechnológia
Elméleti biofizika
Membránok, membránfehérjék biofizikája
Modern biofizikai módszerek
Molekuláris biofizika
Orvosi biofizika és sugárbiológia
Sejtanalitika biofizikai megközelítéssel
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Egy résztvevő legfeljebb egy előadásra és két poszterre; vagy három poszterre adhat be
jelentkezést. Az előadókat a benyújtott összefoglalók alapján a Tudományos Bizottság
választja ki. A poszterek bemutatására két délutáni poszter szekció szolgál.
Hagyományainkhoz híven a kongresszus egyik kiemelt feladata a fiatal kutatók számára
szereplési és rutinszerzési lehetőség biztosítása (fiatalnak számít a 35 év alatti vagy a 35 évet
a kongresszus hónapjában betöltő kutató). A részvételüket az alacsonyabban megállapított
részvételi díjjal kívánjuk ösztönözni. A fiatal kutatók által bemutatott posztereket a
Tudományos Bizottság értékeli, és a legjobbakat jutalmazza.
A kongresszusra jelentkezni honlapunk online regisztrációs felületén lehet, és ugyanitt kérjük
feltölteni az absztraktokat a megadott templát alapján.
A Kongresszus részvételi díja 60.000 Ft, 35 év alatti kutatóknak 40.000 Ft, nyugdíjas
tagtársainknak, akiknek a részvételét intézmény nem finanszírozza, 15.000 Ft. Kísérők számára
a társas programokra jogosító részvételi díj 15.000 Ft.
A részvételi díj a szervezési költségeken kívül magában foglalja a nyitófogadás, a Déri
Múzeumban tett látogatás, a gálavacsora, a konferencia absztraktfüzet, a kávészünetek és az
augusztus 27-28-29-i menüválasztásos ebédet, továbbá az összes adót.
Lehetőség van egy napos, ebédet nem tartalmazó regisztrációra is, ennek díja 10.000 Ft.
A szállásköltségeket a regisztrációs díj nem tartalmazza.
A részvételi díjat átutalással vagy csekken lehet befizetni. Csekket kérésre postán küldünk.
Számlaszám az átutaláshoz:
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200830-32310078-00000000 Magyar Biofizikai Társaság
(az átutalás megjegyzés rovatába kérjük a résztvevő nevét feltüntetni).
Szállodai szállásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni, az ezzel kapcsolatos részletek
a honlapon megtalálhatók (http://mbft.hu/kongresszus2019/szallas.php)
Határidők:
Ernst Jenő és Hídvégi Egon díjra való pályázat: május 6.
Jelentkezési és absztrakt beküldési határidő: május 20. június 10.
Program véglegesítése: június 24.
A részvételi díj befizetésének a határideje: július 15.
Minden kedves kollégát szeretettel várunk 2019. augusztus 26. és 29. között Debrecenben!
Debrecen, 2019. április 11.
A szervezőbizottság nevében,
Panyi György
a szervezőbizottság elnöke
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