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A MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG XXIV. KONGRESSZUSA  

VESZPRÉM, 2013. AUGUSZTUS 27-30. 
 

Első körlevél 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Veszprém először adhat otthont a Magyar Biofizikai Társaság 

Kongresszusának. Reméljük, hogy az idei rendezvény nem csak magas színvonala miatt lesz 

emlékezetes, hanem a résztvevők szakmai gyarapodásán túl jelentősen hozzájárul majd a 

hazai biofizikus közösség tagjai közötti baráti kapcsolatok elmélyítéséhez is.  

Sok szeretettel várjuk a biofizika művelőit és a határterületek képviselőit 2013. augusztus 27-

30 között Veszprémben, hasznos és kellemes időtöltést kívánva minden résztvevőnek. 

 

A Szervezőbizottság  

 

 
 

Általános információk 

 

A konferencia honlapja mbft2013.uni-pannon.hu március 15-től lesz elérhető. 

A konferenciával kapcsolatos kérdésekre a következő elérhetőségeken kaphatnak választ: 

 mbfttitkarsag@gmail.com vagy mbft2013@mik.uni-pannon.hu  

 

A konferencia helyszíne 
 

A Kongresszus megnyitóját és tudományos előadásait a Pannon Egyetem nemrégiben átadott 

klimatizált Konferencia Központjának nagytermében (8200 Veszprém, Egyetem u. 10; B 

épület 2. em) rendezzük. A poszterek és a kiállítók standjai az Egyetem aulájában kerülnek 

elhelyezésre. 

 

 

Tudományos program  
 

A Kongresszus tudományos célja elsősorban a Magyarországon folyó biofizikai vonatkozású 

kutatások bemutatása. A rendezvényen előadással és poszterrel lehet szerepelni. A 

Konferencia során a tudományos előadásokat az alábbi hat szekcióban lesz lehetőség 

bemutatni: 

Orvosfizika, sugárbiológia és radioökológia 

Biológiai membránok, ioncsatornák és membránfehérjék 

Modern biofizikai módszerek 

Makromolekuláris biofizika 

Bioenergetika és fotobiológia 

Bioszenzorika és bio-nanotechnológia  

Az előadókat a benyújtott összefoglalók alapján a Tudományos Bizottság választja ki.  A 

poszterek bemutatására két délutáni poszter szekció szolgál majd. 

 

http://www.mbft2013.uni-pannon.hu/
mailto:mbfttitkarsag@gmail.com
mailto:mbft2013@mik.uni-pannon.hu
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Fiatal kutatók  

Hagyományainkhoz híven a kongresszus az egyik kiemelt feladata a fiatal kutatók számára 

szereplési és rutinszerzési lehetőséget biztosítása. A fiatal kutatók részvételét ösztönözni 

kívánjuk az alacsonyabban megállapított részvételi díjjal is. 

A fiatal kutatók által bemutatott posztereket a Tudományos Bizottság értékeli és a 

legjobbakat különdíjjal jutalmazza. Ugyancsak a kongresszuson kerül sor a fiatal 

biofizikusok számára meghirdetett Ernst Jenő pályadíjak eredményhirdetésére és a díjazottak 

előadására.  

 

Társas programok 

A megnyitót követő állófogadásra a konferencia helyszínén, a Pannon Egyetem Konferencia 

Központjában kerül sor (augusztus 27). Másnap a szakmai programok után a veszprémi 

várban tett rövid sétát követően egy meglepetés koncerttel egybekötött közös vacsora lesz a 

vadételeiről híres TAPÓ Királyi Étteremben (www.tapo.hu).  Augusztus 29-én este 

borkóstolós vacsorára a balatonfüredi Koczor Pincészetbe  (www.koczorpince.hu) 

látogatunk. Igény esetén szívesen szervezünk a kísérők számára egy rövid kirándulást 

Herendre, a Porcelán Manufaktúra múzeumába és minimanufaktúrájába.  

 

Jelentkezés és absztrakt beküldés 

A kongresszusra regisztrálni lehet online a honlapon, vagy a letölthető jelentkezési lap 

mbft2013@mik.uni-pannon.hu címre történő beküldésével.  

Az előadás- és poszterkivonatokat doc formátumban kérjük elkészíteni az alábbi formai 

követelményeknek megfelelően:  

Betűtípus: Times New Roman 

Cím (14 pt. bold)  

Szerzök neve (12 pt)  
Munkahely (11 pt)  
(üres sor)  
szöveg (11 pt)  

A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az 1500 karaktert (szóközökkel együtt).  

Az absztraktok feltölthetők a konferencia honlapjára vagy csatolt állományként 

elektronikusan beküldhetők az mbft2013@mik.uni-pannon.hu címre. 

 

Részvételi díjak 

A Kongresszus részvételi díja 60.000 Ft.  

Fiatal kutatóknak (35 év alatt) a részvételi díj 40.000 Ft. 

Kísérők számára a társas programokra jogosító részvételi díj 15.000 Ft.  

A részvételi díj a szervezési költségeken kívül magában foglalja: 

- a nyitófogadás; 

- a Tapó Étterembeli vacsora; 

- a balatonfüredi borkóstoló és vacsora; 

- a konferencia absztraktfüzet; 

- a kávészünetek; 

- és az augusztus 28-29-i ebédek költségeit. 

A szállásköltségeket a regisztrációs díj nem tartalmazza.  

http://www.tapo.hu/
http://www.koczorpince.hu/
mailto:mbft2013@mik.uni-pannon.hu
mailto:mbft2013@mik.uni-pannon.hu
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Szálláslehetőségek 

A Kongresszus idejére a néhány éve épült, nyáron szállodaként működő Hotel Magister 

kollégiumban lehet kedvező árú, jó minőségű szállást igényelni. (www.hotelmagister.hu). A 

Hotel Magistertől a konferencia helyszíne gyalogosan 7-8 perc alatt elérhető. 

A kongresszus résztvevői számára megajánlott árak: 

                                       2 ágyas kétfős elhelyezésben:  4800,- Ft/ fő/éj  

                                 2 ágyas egyfős elhelyezésben:  7200,- Ft/ fő/éj  

                                 2x2 ágyas-szobánként 2-2 fő:    4400,- Ft/ fő/éj 

                                 2x2 ágyas-szobánként 1-1 fő:    6600,- Ft/ fő/éj 

A konferencia résztvevői 7.800 Ft/fő/éj áron szállhatnak meg a konferencia vacsora 

helyszínéül szolgáló Tapó Fogadóban (www.tapo.hu), ahonnan szép kilátás van a várra és 

kellemes sétálóhelyek találhatók a közelben. Az Egyetemtől azonban viszonylag távol, 

gyalogosan kb. 15-20 perc távolságra található, ezért elsősorban a személygépkocsival 

érkező kollégáknak ajánljuk. 

A fenti árakhoz még 400 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó járul. 

Fenti két szállást a Magyar Biofizikai Társaságon keresztül lehet lefoglalni a jelentkezési lap 

megfelelő részének kitöltésével. Ez esetben a szállásról és a részvételi díjról is a Társaság ad 

számlát. 

Egyéb szálláslehetőségek, ahol a résztvevőknek a szállásukat maguknak kell lefoglalniuk: 

Az egyetemtől néhány perc sétára több kellemes panzió és kisebb hotel is található: 

Éllő Panzió (www.ellopanzio.hu) 

Két Lotti Panzió (www.ketlotti.hu) 

Péter Pál Panzió (www.peterpal.hu) 

Hotel Historia (www.hotelhistoria.hu) 

Aki kifejezetten színvonalas szállásra vágyik, annak ajánljuk a Betekints Wellness Hotelt 

(www.betekints.hu)  vagy a Villa Medici szállodát (www.hotelvillamedici.hu), amelyek 

azonban az Egyetemtől távol találhatók.  

 

A fizetés módja 

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  

 

Fontos időpontok és határidők 

Jelentkezési és absztrakt beküldési határidő:    2013. május 15.  

Döntés az előadások kiválasztásáról, a program véglegesítése:  2013. június 15.  

A részvételi díj befizetésének a határideje:    2013. július 5. 

A kongresszus ideje:        2013. augusztus 27-30. 

http://www.hotelmagister.hu/
http://www.tapo.hu/
http://www.ellopanzio.hu/
http://www.ketlotti.hu/
http://www.peterpal.hu/
http://www.hotelhistoria.hu/
http://www.betekints.hu/
http://www.hotelvillamedici.hu/

