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HÍRLEVÉL 

2022. június 

 

60 éves az MFT – nagy sikerrel lezajlott a HUPHAR60 konferencia 

HSEV magyar EV kutatók szimpóziuma 

Az MFT elnöke és korábbi elnöke a nemzetközi társaságok vezetőségeiben 

WCP2023 

International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM) 

Tagdíjfizetési emlékeztető 

Folytatódott az MFT webinar series 

Arany fokozatú pártoló tagunk lett a Roche Magyarország Kft. 

 

 

Nagy sikerrel lezajlott a HUPHAR60 konferencia 

 

Több mint 200-an vettek részt Mátrafüreden a 2022. június 7-9-e között megrendezett  

HUPHAR60 konferencián.  

Az eseménynek az adott hangsúlyt, hogy idén 60 éves az MFT, a közös ünnepségen az MFT 

korábbi elnökei is részt vettek. A Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szekció az 50 

évvel ezelőtti megalakulását ünnepelte.  

A konferencián átadásra kerültek a 2021-es és 2022-es Issekutz-díjak. Prof. Dr. Szökő Éva „A 

kapilláris elektroforézis esete a farmakológiával”, Prof. Dr. Zupkó István „Utam a 

gyógyszerhatástanban: az izom-elektrofiziológiától az in vitro tumorfarmakológiáig” címmel 

tartott előadást. 

 

HSEV magyar EV kutatók szimpóziuma 

 

2022. június 24-én csaknem 70 fő részvételével a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti 

Tömbjének Tanácstermében került megrendezésre az MFT Extracelluláris Vezikula szekciójának 

HSEV magyar EV kutatók I. szimpóziuma. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott 

program célja az volt, hogy összehozza a hazai EV kutatásban tevékenykedő szakembereket, teret 

adjon eredményeik széles körben történő prezentálására, illetve a fiatal EV-kutatók számára 

bemutatkozási lehetőséget biztosítson. A szimpóziumon 14 szóbeli és 10 poszter prezentációval 

mutatkoztak be a kutatók. 

 

Az MFT elnöke és korábbi elnöke a nemzetközi társaságok vezetőségeiben 

 

Prof. Dr. Sperlágh Beátát, az MFT korábbi elnökét, az IUPHAR vezetőségi tagjai közé választották 

(Governance Section Chair). Prof. Dr. Ferdinandy Pétert, az MFT elnökét, az EPHAR vezetőségi 

tagjának választották a 2022-2026 közötti időszakra.  
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WCP2023 

 

2023. július 2-7-e között, Glasgowban rendezi a British Pharmacological Society és az 

International Union of Basic & Clinical Pharmacology (IUPHAR) a World Congress of Basic and 

Clinical Pharmacology (WCP2023) konferenciát. 

A rendezvényről bővebben a https://wcp2023.org weboldalon olvashatnak. 

 

Tagdíj fizetési emlékeztető 

 

Ezúton kérnénk ismét tagjainkat, hogy ellenőrizzék regisztrációjukat, illetve azt, hogy a 2021. és 

2022. évi tagdíjat befizették-e. Aki ezt még nem tette meg, kérjük, mielőbb pótolja. 

 

Folytatódott az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

Minden hónap első keddjén 15.30-tól kerül lebonyolításra az MFT webinar series tudományos 

előadássorozat. 2022. június 14-én Prof. Dr. Katona István, neurobiológus, tudományos 

tanácsadó, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Molekuláris és Fejlődés 

Neurobiológia Osztály Molekuláris Neurobiológia Laboratórium kutatócsoport vezetője volt, aki 

"PharmacoSTORM nanoscale pharmacology reveals cariprazine binding on Islands of 

Calleja granule cells” címmel tartott előadást. 

A sorozat nyári szünetre megy, a következő előadás 2022. szeptember 6-án lesz, Dr. Kiss Levente, 

a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani, és –szervezési Központjának igazgatója 

tart előadást „Hazai és nemzetközi trendek az orvosképzésben.” címmel. 

 

International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM) 

 

Az idén 20. alkalommal rendezi az IFAPP nemzetközi kongresszusát 2022. október 19-21-e 

között, Athénban, hibrid formában. A konferenciáról bővebben a https://www.icpm2022.gr 

weboldalon olvashatnak. 

 

Kiválasztott szekciók megjelölése a honlap regisztrációs felületén 

  

Ismét megkérjük tagjainkat, hogy a www.huphar.org oldalon, személyes felhasználói profiljukban 

mielőbb válasszák ki azt a legfeljebb három szekciót, melyekhez csatlakozni kívánnak. 

 

Pártoló tagjaink lettek 

 

Az idei évben arany fokozatú pártoló tagunk lett a Roche Magyarország Kft. Ezúton is köszönjük 

támogatásukat. 
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