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Az MBFT Molekuláris Biofizika Szekciójának tagjai közül sokan tagjai az Amerikai 
Biofizikai Társaságnak is, amelynek évi kongresszusa az évlegjelentősebb nemzetközi 
biofizikai eseménye. A 2013-ban Philadelphiában megrendezett kongresszuson a Szekció 
ismét jelentős számban képviseltette magát. Tagtársaink posztereket mutattak be, és Maróti 
Péter tagtársunk meghívott előadó volt. 
 
A 2013-as év egy másik fontos eseménye volt az MBFT Veszprémben megrendezett 
vándorgyűlése. Ezen a konferencián szekciónk 39 fővel képviseltette magát, és sor került 
szekcióülésre is. Az ülést Fidy Judit elnök asszony hívta össze, aki korábbikörlevelében 
megköszönte a tagság eddigi bizalmát ésegyüttműködését, és bejelentette, hogy mivel 
2013decemberétől nyugállományba vonul, nem tudja tovább vállalni az elnökifeladatokat. Az 
ülésen professzorasszony röviden áttekintette a Szekció eddigitevékenységét. 
 
A Szekció megalakulását Fidy Judit és Maróti Péter javasolták 1995-ben. Az alakuló ülésre 
1995 november 28-án került sor az SzBK-ban, Keszthelyi Lajos, az MBFT elnöke 
elnökletével, egy tudományos ülés keretében, amelyen kb. 50 fő vett részt és 12 előadás 
hangzott el. Fidy Juditot ekkor választotta a Szekció először elnökévé. Az első titkára a 
szekciónak Maróti Péter volt, utána Nagy László, Osváth Szabolcs, Kellermayer Miklós és 
Smeller László látták el a titkári feladatokat. A sorból kiemelkedik Nagy László 
tevékenysége, aki a leghosszabb ideig, és különösen is lelkesen segítette a Szekció munkáját. 
A taglétszám gyorsan növekedett, igen eredményes, aktív munkacsoportok csatlakoztak az 
SzBK Biofizikai Intézetéből, az Enzimológiai Intézetből, a pécsi Biofizikai Intézetből, az 
ELTE Biológiai Fizikai Tanszékéről, és még számos meghatározó kutató más 
munkahelyekről is. A taglétszám 2013-ban elérte a 100 főt. A kezdeti években, 
évtized(ek)ben meghatározó volt a Szekció évente egyszer megtartott szekcióülése, amely 
alkalom volt arra, hogy a résztvevő munkacsoportokat a szekciótagok meglátogassák, építsék 
a személyes kapcsolatokat. Az Elnök asszony nagy örömmel emlékezett vissza ezekre a 
jelentős részvétellel megrendezett alkalmakra, megköszönte a meghívó szekciótársak 
aktivitását, lelkesedését. Rámutatott arra, hogy a személyes kapcsolattartás igen fontos egy 
Szekció életében, azonban ez a jelenlegi nagy létszám miatt nehéz feladat elé állítja majd az 
új vezetést. Mindazonáltal igen fontosnak ítélte a tagság tudományos együttműködését, a 
jószakmai kapcsolatok ápolását. Felhívta a figyelmet az évi tudományosszekcióülések 
hasznosságára, és javasolta ennek a gyakorlatnak atovábbvitelét. Ezután sor került az 
elnökválasztásra. A jelöltek listáját Elnök asszony korábbi egyeztetések alapján állította 
össze. A jelen levőjelöltek és a tagság véleményének megkérdezése után az elnöki tisztet 
Nyitrai Miklós nyerte el. 
 
A szekció elsődleges célja a továbbiakban is a nemes hagyományok megőrzése, a működés 
színvonalának a megtartása lesz. A szekció több mint 100 tagja számos tudományterületet 
képvisel, és így egy interdiszciplináris szemléletet tükröz és tudásbázist is jelent. Ez remek 
lehetőséget biztosít igazán izgalmas és termékeny megbeszélésekre, amelyek még a mai 
elektronikus világban is a személyes megbeszéléseken keresztül valósulhatnak meg a 
leghatékonyabban. Manapság ugyanakkor annyi cél és feladat igényli napi rendszerességgel 
az időnket és energiánkat, hogy a szekció keretei között a személyes találkozások, ülések és 
megbeszélések csak jól meghatározott, és a tagság számára izgalmas témák és kérdések 
mentén valósíthatók meg. Ilyen témákat megítélésem szerint kézenfekvő módon a kutatási 
területek adhatnak. Másfelől, a résztvevő kutatóhelyeken folyó oktatáshoz, és a Biofizikai 



magyarországi oktatásához általánosan kapcsolódva is érdemes a képzési célok és feladatok 
egy-egy fontos aspektusát is napirendre tűzni. Mindez természetesen előzetes közös 
gondolkozást igényel. Ennek hatékonyságát úgy tervezzük fokozni, hogy minden 
kutatóhelyről kérünk majd egy-egy kapcsolattartót, akivel az aktuális, és esetenként sürgős 
kérdéseket viszonylag gyorsan lehet majd rendezni. A rajtuk keresztül (is) beérkező 
javaslatok, elképzelések mentén lehet majd megfogalmazni egy-egy soron következő ülés 
célját, tartalmi elemeit. Az is igaz ugyanakkor, hogy a szekció - a megfelelő ötletek 
kidolgozása után - hangsúlyos szerepet kaphat a fiatal kutatók képzésében, ismertségük 
növelésében is. Ebben az irányban gondolkodva talán a PhD hallgatók fokozott bevonása, 
eredményeik népszerűsítése, teljesítményük fókuszba állítása lesz egy fontos célunk. 
Mindezen elképzelések kidolgozás és megvalósítása biztosítani fogja, hogy a szekció patinás 
hagyományait és tevékenységeit tovább tudjuk vinni, és szervezeti keretet szolgáltathat majd 
azoknak az újabb elképzeléseknek és törekvéseknek is, amelyek a munkánkat érdemben 
fejlesztik és hatékonyabbá teszik majd. Mindennek a tartalommal való megtöltése közös 
feladatunk és felelősségünk lesz. 
 
A Semmelweis Egyetem Biofizikai és SugárbiológiaiIntézetének igazgatója, és szekciónk 
korábbi titkára, Kellermayer Miklós tudományos ülést szervez abból az alkalomból, hogy 
Fidy Judit nyugállományba vonul. Az ülésre a tervek szerint 2014 április 14-én kerül sor. Ez 
természetesen ünnepi szekcióülés is lesz. A személyestalálkozás a szekciótagokkal eddig is 
mindig lendületet adott aszekciótagok tudományos kapcsolatainak ápolására, az 
együttműködés ébrentartására. 


