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HÍRLEVÉL 

2022. augusztus-szeptember 

 

Vezetőségi ülés és Közgyűlés novemberben 

Save the date! – FAMÉ 2023 

Új projektet indít az EACPT Klinikai Kutatási Munkacsoportja 

WCP2023 

Tagdíjfizetési emlékeztető 

Novemberben is folytatódik az MFT webinar series 

Pártoló tagjaink lettek 

 

Vezetőségi ülés és Közgyűlés 2022. november 29-én 

 

2022. november 29-én 11:30 órától kerül megrendezésre az MFT Vezetőségi ülése, majd 

ugyanaznap 12:00 órától Közgyűlést tartunk. Kérnénk, hogy az időpontokat jegyezzék fel, a 

meghívót rövidesen küldjük. 

 

Save the date! – FAMÉ 2023: 2023. június 7-9., Mátrafüred 

 

A mátrafüredi Avar Hotelben kerül megrendezésre az MFT, a Magyar Élettani Társaság, a 

Mikrocirkulációs Társaság közös konferenciája (FAMÉ), 2023. június 7-9. között. Kérjük 

tagjainkat, hogy jegyezzék fel a dátumot, a programmal hamarosan jelentkezünk. 

 

Új projektet indít az EACPT Klinikai Kutatási Munkacsoportja 

 

Az EACPT Klinikai Kutatási Munkacsoportja új projektet indít „A regisztrált jelentések 

felhasználása a klinikai farmakológiában és terápiában” címmel. Az érdeklődők a 

floriannaudet@gmail.com e-mail címen tudnak jelentkezni, másolatban az office@huphar.org 

címet feltüntetni. 

 

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. 

Az absztraktok benyújtási határideje: 2022.11.04. 

Azok számára, akiknek anyagi támogatásra van szükségük a kongresszuson való részvételhez 

anyagi segítséget ajánlanak fel a szervezők a glasgow-i utazások támogatására, mely fedezi az 

előzetes regisztrációt, valamint az utazási és szállásköltségek 75%-át; a maximális egyéni 

támogatás 750 font. 

Kérjük társaságunk tagjait, minél nagyobb létszámban képviseljék az MFT-t. 
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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. 

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

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

 

Folytatódik az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

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

előadássorozatát. A következő előadás 2022. november 7-én lesz, Prof. Dr. Keserű György, az 

ELKH Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoport vezetője tart 

előadást. 

 

 A BJP editioral chiefje lett az MFT elnöke 

 

A BJP főszerkesztőjének választották 2023. januárjától Prof. Dr. Ferdinandy Pétert, az MFT 

elnökét. 

 

 Pártoló tagjaink lettek 

 

A legutóbbi Hírlevél megjelenése óta az idei évben is visszatérő pártoló tagunk lett a 

Pharmahungary Csoport, valamint a PharmInVivo Kft. Ezúton is köszönjük támogatásukat. 

Várjuk további pártoló tagjaink jelentkezését. 
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