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Tisztelt Tagtársak, Kedves Kollégák!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Budapesten rendezhetjük meg a MÉT
LXXXIV. vándorgyűlését 2022. július 13-16. között. Minden kétséget kizáróan
kijelenthetjük, hogy a társaság 1931-es alapítása óta évente megrendezésre
kerülő esemény a hazai élettudományi kutatói közösség egyik legnívósabb
seregszemléje. Ez a hagyomány kétszer szakadt meg hosszabb időre az elmúlt
90 évben, először a II. Világháború, legutóbb pedig a Covid pandémia miatt.
Reméljük, hogy a két éves kényszerszünet után ismét a szokásosan jó
hangulatú és magas tudományos színvonalú konferencián találkozhatunk!
Örömteli, hogy a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság
(MMVBT) ismét velünk együtt rendezi meg éves tudományos fórumát,
valamint az, hogy a Magyar Biokémiai Egyesület és a Magyar Immunológiai
Társaság önálló szimpóziummal vesz részt a konferencián.
A korábbi vándorgyűlések hagyományait követve a tudományos program
kialakításakor szem előtt tartjuk, hogy ez alkalommal is teret kapjon az
élettani irányultságú kutatások teljes spektruma a sejt- és molekuláris élettani
kutatásoktól, a kísérletes alapkutatásokon át a humán élettani vizsgálatokig.
Kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a transzlációs orvostudományi
kutatásoknak, ezáltal hangsúlyozva a betegellátásban és alapkutatásokban
tevékenykedő kutatók közti eszmecsere és együttműködés fontosságát. A
tudományos programot nemzetközileg elismert meghívott kutatók előadásai
színesítik majd, emellett külön szekciókban biztosítunk bemutatkozási
lehetőséget legfiatalabb kollégáinknak.
A tudományos programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy magas
színvonalú társasági- és sport-eseményekkel segítsük elő a kötetlen
eszmecserét, és tegyük emlékezetessé az együtt töltött napokat.
Őszintén reméljük, hogy Önt is a konferencia előadójaként, résztvevőjeként
láthatjuk vendégül 2022. júliusában.
Tagtársi üdvözlettel,
Benyó Zoltán
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REGISZTRÁCIÓ

1. A vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton
lehetséges, a Szervező Iroda honlapján keresztül.
A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a
regisztrációs díj és a megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra
beérkezik.
Az On-line jelentkezésre 2022. július 6-ig van lehetőség!
2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített
és a szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni!
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni!
A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes,
mindaddig nem tekinthető foglalásnak!
REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
RÉSZVÉTEI DÍJ
KATEGÓRIÁK
Társasági tag
Nem tag
PhD hallgató, nyugdíjas
TDK hallgató
Kiállító, cégképviselő
Gálavacsora / 07.15.

2022. május 20.
előtti befizetés
esetén
35.000.- Ft
40.000.- Ft
20.000.- Ft
10.000.- Ft
40.000.- Ft
14.500.- Ft

2022. május 20július 6. között
befizetve
40.000.- Ft
45.000.- Ft
20.000.- Ft
15.000.- Ft
45.000.- Ft
15.500.- Ft

Helyszínen
43.000.- Ft
48.000.- Ft
25.000.- Ft
20.000.- Ft

A részvételi díj tartalmazza:
• Részvételt a szakmai programon
• Ebédeket / július 14-és 15.
• A kiállítás megtekintésének jogát
• A július 13-i Nyitófogadást
• A Vándorgyűlés kiadványait
• A mindenkori jogszabályokban
• Kávészüneteket 4 napra
meghatározott ÁFA összegét
A kávészünetek, a szerdai vacsora, és az ebédek értéke a számlán étkezési közvetített
szolgáltatásként kerülnek feltüntetésre.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ NYITVATARTÁSA
2022. július 13. (szerda)
13.00 - 18.30
2022. július 14. (csütörtök) 08.00 - 17.00
2022. július 15. (péntek)
08.00 - 17.00
2022. július 16. (szombat) 08.00 - 12.00
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TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK
A VÁNDORGYŰLÉS TERVEZETT SZIMPÓZIUMAI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TDK győztes hallgatók előadásai (Bari Ferenc)
Kovách Arisztid emlékszimpózium (Benyó Zoltán, Sándor Péter)
A komplement rendszer vaszkuláris hatásai (Benyó Zoltán, Szebeni János)
A biokémia, molekuláris biológiai és az élettan határterületei – a Magyar
Biokémiai Egyesület szimpóziuma (Buday László)
Az izomműködés szabályozása fiziológiás és kóros körülmények között
(Csernoch László)
A szociális viselkedésnek és patológiás változásainak a szabályozása
(Dobolyi Árpád)
Ifjúsági szekció (Enyedi Balázs)
A vér-agy gát diszfunkciója cerebrovaszkuláris kórképekben (Farkas Eszter)
Újszerű válaszok rég megválaszolatlan kérdésekre a szív- és érrendszeri
betegségek gyógyítása érdekében (Földes Gábor és Papp Zoltán)
Az onkotermia hatásmechanizmusa malignus betegségekben (Hamar Péter)
TRP csatornák élettani es farmakológiai vonatkozásai (Helyes Zsuzsanna és
Pintér Erika)
New translational approach in acute pancreatitis: from bench to the bedside
(Hegyi Péter)
Oxidatív-nitratív stressz szerepe kórélettani folyamatokban és azok
előrejelzésében (Horváth Eszter)
Kronobiológia: a molekuláris óra működésétől az alvás-ébrenléti ritmus
klinikumáig (Káldi Krisztina)
A neovaszkularizációs állapot kialakulása és kezelése különböző
retinopátiákban (Kovács Krisztián)
Transzlációs kutatás a nefrológiában - Hársing László emlékszimpózium
(Kökény Gábor, Rosivall László)
Sportélettan (Pavlik Gábor, Lacza Zsombor)
Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine (Pircs Karolina)
Gyulladásos betegségek patomechanizmusa és lehetséges kezelési
lehetőségei I (Rakonczay Zoltán és Mócsai Attila)
Gyulladásos betegségek patomechanizmusa és lehetséges kezelési
lehetőségei II (Rakonczay Zoltán és Zsembery Ákos)
G-protein kapcsolt receptorok az idegrendszer fiziológiás és kóros
működésében (Sperlágh Beáta)
A COVID-19 immunológiája – a Magyar Immunológiai Társaság szimpóziuma
(Széll Márta)
Vascular cognitive impairment: new horizons (Ungvári Zoltán)
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ABSZTRAKT FELHÍVÁS – PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
A Szervezőbizottság ebben az évben is vár a résztvevőktől az új kutatási
eredményeiket bemutató előadásokat és posztereket.
A szimpózium előadások és a poszterek összefoglalóját kétféle úton tudjuk fogadni:
(1) Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül tudja feltölteni az
Absztrakt beküldés menüpontban. A honlap elérhetősége:
www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok
(2) Email-ben: a szalma@eqcongress.hu e-mail címre eljuttatva. (Az ehhez javasolt
absztrakt bejelentőlapokat a letölthető dokumentumok között találja meg.)

ABSZTRAKT BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 15.
A tudományos bizottság fenntartja a jogát arra, hogy a beérkezett összefoglalók
száma és témája szerint dönt a szekciókba történő besorolásról, valamint arról, hogy
előadás vagy poszter formájában kerül bemutatásra.
Absztrakt besorolásról a visszaigazolást a megadott címre e-mailben küldjük meg.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutató
betartását:
• Összefoglalóját „Times New Roman” betűtípussal, 11 pontos betűmérettel, egyes
sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el – A/4 méretben, amely a
programfüzetben A/5 méretben fog megjelenni.
(kb. 30 sor, 2200 karakter – 2 cm margókkal)
• Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben nem szerepelhet.
• A cím alá, egy sort kihagyva a szerző(k) neve kerüljön (Prof., Dr., és egyéb titulusok
nélkül). Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév megadása is
szükséges minden szerzőnél!
• Kérjük, húzza alá az előadó nevét a szerzők közül.
• A következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen. Különböző
munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat felső indexben arab
számmal sorszámozni. (A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük megadni.)
• Egy sort kihagyva kezdődhet az előadás összefoglalója. A szövegben használt
rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges. Táblázatokat tartalmazhat az
összefoglaló, ha ezek nem lépik túl a keretet. Grafikonok, képek, fotók nem
kerülhetnek az összefoglalóba.
Az absztrakt szövegét javasoljuk a következő alfejezetekbe tördelni:
Bevezetés
Anyag és módszer
Eredmények
Következtetés
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IFJÚSÁGI SZEKCIÓ FELHÍVÁSA
A korábbi hagyományokhoz hasonlóan idén is szervezünk szóbeli és poszter
szekciókban Fiatal Kutatói Fórumokat.
Az előadás-szekció témájában nem teszünk megkötést, pályázhat minden 35 év
alatti kolléga, vagy aki 2020. január 1. után védte PhD értekezését. A beküldött
összefoglalók alapján a Tudományos Bizottság választja ki a szekció résztvevőit,
akik 10+2 perces előadásban ismertetik eredményeiket. A prezentációkat a zsűri
véleménye alapján értékeljük, a fődíj a MÉT által adományozott 100.000 Ft. A
szóbeli szekcióból kimaradó prezentációk, amennyiben a jelentkezők vállalják,
poszter formájában kerülhetnek bemutatásra.
A poszter-versenyen szintén a 35 éven aluli pályázók indulhatnak bármely
témában. A résztvevők a szekció alatt 3-3 percben prezentálják munkájukat a
szakmai zsűrinek, a fődíj szintén 100.000 Ft.
Kérjük a jelentkezőket, hogy a konferencia hivatalos honlapján történő
regisztráción túl, töltsék ki az Ifjúsági Szekcióra vonatkozó jelentkezést az alábbi
honlap felületén is: www.enyedilab.com/met-84

HATÁRIDŐK
2022. május 15.

● Előadás, poszter, absztrakt beküldési határidő

2022. május 20.

● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje

2022. június 1.
2022. június 30.

● Szállásfoglalás és befizetés határideje
● Részvétel, július 15-i vacsora lemondás határideje

2022. július 6.

● On-line regisztráció

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
NYITÓFOGADÁS

KONFERENCIA VACSORA

2022. július 13. (szerda)

2022. július 15. (péntek)

SPORTRENDEZVÉNYEK

2022. július 14. (csütörtök)
EBÉDEK

2022. július 14. és 15.
A Vándorgyűlés helyszínén, menü, ásványvíz
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
SZÁMLÁZÁS: a vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését
írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.
A számlát a megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad meg külön
címzettet, a számla a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag más
címzett nevére módosítani 4.000.- Ft kezelési költség ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a címzett
adatait pontosan és olvashatóan legyen szíves megadni a Költségátvállaló Nyilatkozaton!
FIZETÉSI FELTÉTELEK: A kedvezményes regisztrációs díj abban az esetben érvényes,
amennyiben az összeg határidőre megérkezik a megadott bankszámlára.
A szállodai foglalás visszaigazolására akkor kerül sor, ha a szállásdíj 2022. június 1-ig megérkezik
a szervező iroda számlájára. Amennyiben a határidőre a foglalni kívánt szállás díja nem érkezik
meg, a foglalást automatikusan töröljük!
FIZETÉSI HATÁRIDŐK: A részvételi díj, a vacsora díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott
időpontig fizetendő.
LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS: A lemondást írásban kell megtenni. A szállásdíj esetében a 2022.
június 1-ig beérkezett lemondásoknál a teljes befizetett összeg visszautalásra kerül 4.000.- Ft
adminisztrációs díj levonásával. A 2022. június 1. után érkezett lemondást az opciók miatt nem
áll módunkban elfogadni, a befizetett összeget nem tudjuk visszafizetni.
Regisztrációs díj, vacsora befizetése esetén a 2022. június 30-ig beérkező lemondás ellenében a
befizetett összeget 4.000.-Ft adminisztrációs díj levonásával csökkentve fizetjük vissza. Az
adminisztrációs díj nem kerül levonásra, amennyiben a jelentkező a benyújtott absztrakt
elutasítása miatt mondja le a konferencián való részvételt, amennyiben ezt az értesítést
követően két héten belül teszi meg. Az ez után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a
befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles
megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe.
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS: A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai nem
tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és
valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen
felelősséget vagy kártérítést vállalni.

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK
♦ Dean’s College Hotel

Szobaszám: 50 szoba (Standard és Superior)

/1094 Budapest, Tűzoltó utca 50-56./Szállodánk a IX. kerülti Tűzoltó utca 50-56. szám alatt
található, amely alig 100 méterre helyezkedik el az M3-as metro Semmelweis Klinikák
megállójától. Ezen felül a helyszínt a Tűzoltó utca felől van lehetőségük megközelíteni.
Parkolási lehetőség a környező utcákban található.
Szobák felszereltsége: nagysebességű, térítésmentes Wi-Fi Internet elérés, egyedileg
szabályozható légkondicionáló, szobai széf, íróasztal
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Szobaár tartalmazza: Reggeli, ingyenes WIFI, 0-24 recepció, fitness terem használata, IFA,
ÁFA

♦ Verdi Grand Hotel
Szobaszám: 20 szoba
/ 1091 Budapest, Üllői út 89/b/
A Verdi Grand Hotel a Semmelweis Klinikák metró megállónál, a
rendezvényhelyszín közvetlen szomszédságában található.
Szobák felszereltsége: légkondicionáló, széf, TV, WIFI, hajszárító
Szobaár tartalmazza:
svédasztalos reggeli, ingyenes
WIFI, ÁFA, IFA
Parkolás: a szálloda
mélygarázsában, bejárat a Thaly
Kálmán utca 43. felől, 15
Euro/éjszaka/autó
Bejelentkezés: 15:00 órától
Kijelentkezés: 11:00 óráig
♦ Leonardo Hotel Budapest****
Szobaszám: Comfort: 15 szoba
/Tompa utca 30-34, 1094 Budapest/
A Leonardo Hotel Budapest szálloda Ferencváros üzleti negyedében fekszik, mindössze 3
metrómegállóra Budapest központjától. A hotel saját étteremmel, bisztróval és ingyenes
WIFI hozzáféréssel várja vendégeit.
Szobák felszereltsége: légkondicionáló, széf, LCD TV, WIFI, mini-hűtőszekrény
Szobaár tartalmazza: amerikai büféreggeli, fitness terem térítésmentes használata,
ingyenes és korlátlan WIFI Internet hozzáférés, ÁFA, IFA
Parkolás: a szálloda mélygarázsában, szabad hely függvényében, 17 Euro/autó/éjszaka
Bejelentkezés: 15:00 órától
Kijelentkezés: 11:00 óráig
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