A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG Hírlevele
2018/1

Kedves Tagtársak!

Társaságunk idén is Siófokon tartja szokásos évi konferenciáját, melynek helyszíne:

Prémium Hotel Panoráma****
H-8600 Siófok, Beszédes J. stny. 80
Időpont: 2018. május 24-26

A TERVEZETT PROGRAM

Meghívott előadóink:
JUERGEN PLITZKO a müncheni Max Plank Intézetből (élettudomány, krioelektronmikroszkópia)
GIUSEPPE NICOTRA BeyondNano Sub-Angstrom lab, Catania (félvezető anyagok a nanometer alatti
skálán)
NIKOS FRANGIS Univ. Thessaloniki (termoelektromos anyagok)

Idén is kérünk előadásokat a főbb ipari partnerektől, és várjuk az MMT tagok jelentkezéseit a további
előadásokra.

JELENTKEZÉS ÉS ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

határidő:

2018. április 13.

Ebben az évben jelentős változások történtek a konferenciára való jelentkezés módjában, melyhez a
legtöbb munkával KRISTÓF ZOLTÁN járult hozzá, köszönet érte!

Jelentkezni a honlapon lehet (http://picasso.elte.hu/jelentkezesi-lap.html) , ahol egyébként minden, a
konferenciával kapcsolatos információ (http://picasso.elte.hu/informaciok.html), köztük a magyar és
angol nyelvű előadáskivonatok mintája is elérhető.
Minden jelentkező automata visszaigazolást kap, a jelentkezés pedig Kittel Ági postaládájába érkezik.

Az előadáskivonatokat magyar és angol nyelven, WORD formátumban kérjük elküldeni a
kristofz@ligetiklinika.hu email címre.
A word formátum azért szükséges, mert egy ISDN számmal is rendelkező pdf absztrakt kötetet
tervezünk készíteni, és más formátumból nehézkes az egységes formatálás.
A fájlok neve kérjük, hogy a következő formátum legyen:
vezeteknev_keresztnev_18hu
illetve
vezeteknev_keresztnev_18en
Az előadáskivonatok mintája a körlevél mellékleteként is letölthető.
SZÁLLÁS-ÉTKEZÉS
Mindenki gondosan olvassa el a szállás lemondásával kapcsolatos feltételeket!
A szállodai foglalás a harmadik hétig költségmentesen, a 2-3. hét között 50% és az 1-2. hét között 75% díj
ellenében mondható le, az utolsó héten már nem mondható vissza.
A határidőn túli lemondásoknál - a megrendelt étkezéseket is beleértve - a kötbért mindenkinek ki kell
fizetnie.

AZ ELŐADÁSOKRÓL
Kérjük, előadóink fokozottan ügyeljenek arra, hogy más szakterületen dolgozó kollégáik számára is
követhető előadást tartsanak, mely amellett, hogy valamilyen mikroszkópos technika hangsúlyosan
szerepel benne, szélesebb hallgatóság érdeklődésére is számot tarthat.
Konferenciánk nyelve magyar – a meghívott előadások ill. néhány speciális eset kivételével - de az
előadás diáinak szövegezése angol, hogy a lényeget nem magyar anyanyelvű vendégeink is
megérthessék.
A előadások hossza - a meghívott előadások kivételével - várhatóan 15 perc lesz, akinek ezzel
kapcsolatban kérése, kérdése van, jelezze Kittel Áginak! /kittel.agnes@koki.mta.hu/

A LEGJOBB FIATAL ELŐADÓ DÍJA
Idén is egy választható külföldi mikroszkópos tanfolyamra vagy konferenciára történő befizetéssel
jutalmazzuk a legjobb fiatal (35 év alatti) résztvevő előadását. Amennyiben több olyan kiváló előadás
lesz, mely megérdemli, hogy dicséretben részesüljön, akkor néhány különdíjat (oklevél + bor) az idén is
kiosztunk.

BORKÓSTOLÓ ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A szokásos borkóstolót a korábbi évekhez hasonlóan megtartjuk.

A borokat a biológia és az anyagtudomány egyensúlyára ügyelve válogatják: Kristóf Zoltán és Pécz Béla.
A borkóstolón való ingyenes részvétel feltétele legalább 1db fotó beadása a fotópályázatra.
(A borkóstoló részvételi költsége egyébként 3000 Ft/fő.)

A FOTÓPÁLYÁZAT két kategóriában lesz meghirdetve; mikroszkópos és egyéb.
Az egyéb kategória teljesen kötetlen, így mindenki tudja a feltételeket teljesíteni, de természetesen ezen
is csak saját készítésű felvétellel lehet indulni. Mindkét kategóriában lehet nevezni, max. 3 -3 db képpel.
A képeket A4 nagyságban kinyomtatva, valamint elektronikusan (CD, pen-drive) kell elhozni a
konferenciára. Az eddigiekhez hasonlóan értékes díjakat lehet nyerni.

Az ELEKTRONMIKROSZKÓPOS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA
A felhívás a mellékletben, ill. a honlapon található. Beküldési határidő : 2018. márc. 15.
Néhány év óta a kuratórium döntésének megfelelően az elektronmikroszkópos metodikát
felhasználók/fejlesztők élettudományi és anyagtudományi kategóriában pályázhatnak.
A nyertesek az oklevélen kívül 100 eFt pénzjutalomban is részesülnek, benyújtott pályázatuk anyagából
pedig előadást tartanak a konferencián.
A döntésről az értesítést 2018. ápr. 15-ig kiküldik.

RÉSZVÉTELI DÍJ
A konferencia részvételi díja csak a valós költségeket tartalmazza annak érdekében, hogy minél többen
eljöhessenek, nyereségre nem törekszünk. Meghívott előadóink költségeit szponzoraink fedezik. A
szállodával való tárgyalás azt eredményezte, hogy az ÁFA-csökkentés és egyéb költségeik emelkedése
miatt csak egy picit drágult a részvétel.

A konferencia részvételi költsége TELJES ELLÁTÁSSAL, SZÁLLÁSSAL/ csütörtök ebédtől szombat ebédig
egyágyas szobában 48 000 Ft+ÁFA= 60 960 Ft
kétágyasban személyenként 42 500 Ft+ÁFA= 53 975 Ft
Aki nem tud a teljes időre maradni, arányosan kevesebbet fizet.
EGYNAPOS RÉSZVÉTELI DÍJ, szállás nélkül, de étkezésekkel és kávészünetekkel:
12 000 Ft + ÁFA= 15 240 Ft
Nem MMT tagoknak a részvételi díj 5 eFt-tal magasabb.

Kérünk mindenkit, terjessze Társaságunk és konferenciánk jó hírét, bíztassa a fiatalokat is, hogy jöjjenek
el, tartsanak előadást.
Aki gyógyszergyárakban dolgozó, mikroszkópos metodikákat alkalmazó kollégákat ismer, kérjük, ott is
népszerűsítse társaságunkat, hívja el őket is konferenciánkra!

TAGDÍJ
Kérjük, akik még nem rendezték 2018 évi tagdíjukat, (3600 Ft, PhD hallgatóknak 2100 Ft) mielőbb
tegyék meg, mert egyébként törlődnek a nyilvántartásból és a nemzetközi tagságuk is megszűnik.
Amennyiben valaki tagsági díját a konferencia díjával egy számlán akarja befizetni, a regisztrációs
költséghez a 27% ÁFÁ-val növelt összeg lesz hozzáadva, azaz teljes tagdíj esetén 4572 Ft.

KÖZGYŰLÉS
A közgyűlés idén elnök, titkár és vezetőség választó közgyűlés lesz, ennek fontossága miatt is kérjük, hogy
a konferencián is és a közgyűlésen is minél többen vegyenek részt!
A jelölő bizottság élére a vezetőség Dr. Kovács Kristófot kérte fel, akinek valamilyen személyi javaslata van,
őt keresse (Dr. Kristóf Kovács: kris@almos.vein.hu )
A közgyűlés hivatalos részének befejezése után természetesen most sem maradhat el (jó idő esetén a vízre
néző teraszon, egyébként a nagy előtérben) a kötetlen beszélgetés pogácsa és bor mellett.

Találkozunk Siófokon!
Üdvözlettel a vezetőség nevében

Budapest, 2018. január 28.

Pécz Béla
az MMT elnöke

Mellékletek
- magyar és angol előadáskivonat minták
- a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítvány felhívása
Információk a honlapunkon ((www.microscopy.hu) is találhatók.

Kittel Ágnes
az MMT titkára

