FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ AZ MBFT 2018-AS ÉVÉRŐL

A Magyar Biofizikai Társaságnak 2018-ban 300 tagja volt. MBFT elnökségi ülést 2 alkalommal
tartottunk, közgyűlést 1-szer. Társaságunk pénzügyi gazdálkodása szabályosan zajlott, a pénzügyi
helyzetünk stabil. 2018 egyik fontos feladata volt a 2019-re a Magyar Biofizikai Társaság XXVII.,
Debrecenben megrendezésre kerülő kongresszusának az előkészítése. A kongresszus főszervezője
Panyi György tagtársunk lesz. Elkezdődött ugyanakkor a 2020-ban megrendezésre kerülő
„Regional Biophysics Congress” szervezése is a mögöttünk álló évben. Ezt a nemzetközi
konferenciát Bugyi Beáta és Lukács András tagtársaink szervezik majd.
2018-ban talán a legfontosabb társasági eseményünk a Sugárbiológiai szekció szervezésében a
„European Radiation Research Society” 44. kongresszusa volt, amely Pécsett (PTE-ÁOK) került
megrendezésre, augusztus 21 és 25 között. A kongresszus társrendezője a MBFT volt. A
rendezvény elnöke Sáfrány Géza, főtikára Lumniczky Katalin, pénzügyi vezetője Pusztai
Magdolna tagtársunk volt. A legtöbb külföldi résztvevő Japánból és a Koreai Köztársaságból jött.
A résztvevő országok között szerepelt az említetteken kívül India, Oroszország, Izrael, Kanada,
Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Németország, Olaszország,
Görögország, Románia, Lengyelország, stb. A rendezvényre 180-an regisztráltak és 161
absztraktot nyújtottak be. A kongresszuson került átadásra az ERRS Bacq and Alexander Awardja,
amelyet mindig egy olyan az ionizáló sugárzás területén aktív kutató kap meg. A 2018. évben a
díjat prof. Kevin Prise nyerte el. A rendezvény szakmai sikerét az is mutatja, hogy a kongresszuson
elhangzott új tudományos eredményekből egy külön szám jelenik meg a Cancers folyóiratban,
amelynek impact faktora meghaladja az 5,2-őt. A külön szám felkért szerkesztői Sáfrány Géza,
Lumniczky Katalin és Manti Lorenzo. A kongresszus jelentős pozitív anyagi mérleggel zárult.
A pályázatok tekintetében is eredményes évet zárt társaságunk. Sikeres volt az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz benyújtott működési pályázatunk. 1 millió forint támogatást nyertünk a
Társaság működési költségeinek fedezésére. A másik pályázatunkat is – amit a fiatalok szakmai
rendezvényeken való részvételére nyújtottunk be – támogatásra alkalmasnak nyilvánították és
megítéltek 491 ezer forintot, de a források korlátossága miatt nem folyósítottak, hanem várólistára
kerültünk.
1

A társaságunkon belül a szakmai munka a szekciók keretei között zajlott. Ennek a munkának, a
rendezvényeknek, valamint a további eredményeknek a bemutatását a szekciók éves beszámolói
részletesen ismertetik.
Mindez, a szekciók beszámolóit is figyelembe véve, azt mutatja, hogy a Magyar Biofizikai
Társaság 2018-ban is eredményes és eseményekben gazdag évet zárt.

Tisztelettel,
Pécs, 2019. április 5.
Nyitrai Miklós
MBFT főtitkár
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