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Register NOW! – FAMÉ 2023 

Jelentkezzen most még kedvezményesen! - WCP2023 

Folytatódik az MFT webinar series 

Tagdíjfizetési emlékeztető 

Pártoló tagjaink lettek 

 

Register NOW! – FAMÉ 2023: 2023. június 7-9., Mátrafüred 

 

Mátrafüreden kerül megrendezésre az MFT, a Magyar Élettani Társaság, a Mikrocirkulációs 

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

Az eseményről a konferencia honlapján, a https://huphar.org/fame2023/ oldalon talál részletes 

tájékoztatást. 

Regisztrációra, absztrakt benyújtásra és szállásfoglalásra az online regisztrációs felületen van 

lehetőség: https://huphar.org/fame2023/regisztracio/  

Korai jelentkezés határideje 2023. március 30.  

Absztrakt benyújtás határideje: 2023. március 30. 

 

Jelentkezzen most még kedvezményesen! - 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. 

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

 

Folytatódik az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

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

előadássorozatát. 2023. március 7-én Prof. Dr. Heinemann Ákos, a Grazi Orvostudományi 

Egyetem Kísérleti és Klinikai Farmakológiai Intézet igazgatója tart előadást „New pharmacologic 

approaches in asthma and lung fibrosis.” címmel. 
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Támogassa adója 1%-val a magyar farmakológiát 

 

Az MFT idén is kiemelten számít valamennyi tagjára és támogatójára hogy adójuk 1%-ának 

felajánlásával támogassák társaságunkat.  Amennyiben szeretné támogatni az MFT- adója 1%-

ának felajánlásával, Önnek nincs más dolga, mint ügyfélkapun keresztül 

(https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login) kitölteni 2023. május 22-ig az 1+1 százalékos 

formanyomtatványt, majd az SZJA bevallással együtt benyújtani. A „Civil kedvezményezett 

adószáma" mezőbe kérjük, az 19000345-2-42 számot írja be. 

Az MFT támogatásának lehetőségére kérjük hívja fel kollégai figyelmét is! 

 

Tagdíj fizetési emlékeztető, határidő: 2023. március 31! 

 

Ezúton kérnénk tagjainkat, hogy ellenőrizzék regisztrációjukat, a 2023-ra esedékes tagdíjat (6000 

Ft) fizessék meg, amennyiben szükséges, pótolják a 2021. és 2022. évi tagdíjak befizetését. 

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

lehetőségük van kiválasztani azt a legfeljebb három szekciót, melyekhez csatlakozni kívánnak. 

 

 

 Pártoló tagjaink lettek 

 

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

Nonprofit Kft. Ezúton is köszönjük támogatásukat. Várjuk további pártoló tagjaink jelentkezését. 
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