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TÁRSASÁGI HÍREK 

MÉT elnökségi és vezetőségi választások eredménye 

A 2018. évi MÉT Vándorgyűlésen (2018. június 29., Szeged) a közgyűlés új elnökséget és 

vezetőséget választott. A szavazatok összesített eredménye szerint az új képviselők: 

  igen nem tartózkodás 
Elnök: Bari Ferenc 24 0 0 
Előző elnök Csernoch László 22 1 1 
Alelnökök: Enyedi Péter 24 0 0 
 Karádi Zoltán 22 2 0 
 Magyar János 23 0 1 
Főtitkár: Pintér Erika 24 0 0 
Jegyző: Helyes 

Zsuzsanna 
24 0 0 

Ifjúsági titkár: Enyedi Balázs 24 0 0 
Titkár: Kékesi Gabriella 23 0 1 

A társaság egyéb tisztségeit a továbbiakban Tagtársaink az alábbiak szerint töltik be: 

Pénztáros: Ivanics Tamás 
Ellenőr: Kékesi Violetta 
Etikai bizottság: Kovács László 
 Hamar János 
 Imre Sándor 
 Pavlik Gábor 
 Székely Miklós 

A MÉT új Elnökének köszöntője 

Tisztelt Tagtársak! 

Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki a Magyar Élettani Társaság újonnan megválasztott 

vezetősége és tisztségviselői nevében azért a bizalomért, amely alapján a következő években 

munkánkat végezhetjük. A Vezetőség és az Elnökség a jövőben a Társaság sok évtizedes 

működése során szerzett tapasztalatokra építve fog alkalmazkodni a kor elvárásaihoz, 

továbbra is tevőlegesen akarja befolyásolni az élettudományok hazai fejlődését. Minden 

Tagtársat kérünk, hogy aktívan vegyen részt Vándorgyűléseinken és egyéb tudományos 



rendezvényeinken. Célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a Társaság életébe, a MÉT 

hagyományainak megfelelően további hidak épüljenek a már tapasztalt kutatók és a 

tudományos pályájuk elején járó kollégák között. Szeretnénk elérni, hogy a szakmai 

kapcsolatokon túl a személyes viszonyok is úgy alakuljanak, hogy a következő években 

Társaságunk tagjai baráti légkörben eredményes szakmai munkát végezhessenek. 

Bari Ferenc 

Adatvédelemi hozzájárulás 

2018. május 25-én lépett életbe Magyarországon az Európai Unió egységes adatvédelmi 

szabályzata, a GDPR, melynek a Magyar Élettani Társaság is meg kell feleljen. A Tagtársak e-

mailes elérhetőségét kizárólag a MÉT hírlevelek kiküldéséhez használjuk, illetve az aktuális évi 

Vándorgyűlést szervező bizottságnak adjuk ki tájékoztatási célra. Adataikat kereskedelmi célra 

nem használjuk. 

Amennyiben Ön NEM járul hozzá ahhoz, hogy a Társaság levelezési listáján szerepeljen, kérjük, 

nyilatkozzon erről 2018. október 15-ig, s adja meg egyéb elérhetőségét, melyen a Társaság fel 

tudja venni Önnel a kapcsolatot.  

Ennek kapcsán célunk a Tagság napra kész tájékoztatása a Társaságot érintő eseményekkel, 

változásokkal kapcsolatban. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy frissítsük elérhetőségi 

listánkat! Amennyiben hírlevelünket nem a jelenleg nyilvántartott címen kívánják fogadni, 

kérjük, hogy a met@med.u-szeged.hu címre küldjék el új e-mail címüket, vagy postai 

elérhetőségüket! Amennyiben a jövőben nem szeretnének hasonló hírleveleket kapni a 

Társaságtól, kérjük azt is jelezzék! 

Új tagok felvétele 

Arra kérnénk Tagtársainkat, hogy buzdítsák Kollégáikat a Társaságba való belépésre rendes, 

illetve ifjúsági tagként, melyek kritériumai alább olvashatók, és megtalálható a MÉT honlapján 

is (http://www.physoc.hu). Mivel az Alapszabály értelmében az új tagok felvétele a Közgyűlés 

hatásköre, a kérelmet célszerű a soronkövetkező Közgyűlést megelőzően benyújtani (erre a 

következő Vándorgyűlés ideje alatt kerül sor: 2019. június 5-8., Budapest). 

MÉT rendes tagfelvétel kritériumai: 

A Magyar Élettani Társaság alapszabálya értelmében a Társaság rendes tagja lehet állampolgárságától és 

lakhelyétől függetlenül az élettani tudományok minden olyan művelője, aki az e téren kifejtett önálló 

tudományos munkásságát bizonyítani tudja, és a Társaság két tagjának ajánlásával felvételét kéri. A tagfelvétel 

kritériumai: 

1. Legalább egy elsőszerzős MÉT előadás (poszter) a Vándorgyűlésen vagy valamely MÉT Szakosztály önálló 
rendezvényén és 

2. Ph. D. fokozat vagy Ph. D. fokozattal nem rendelkező jelentkezők esetében legalább egy lektorált 
kiadványban (könyv, folyóirat) nyomtatásban megjelent tudományos közlemény (cikk, könyvrészlet). 

mailto:met@med.u-szeged.hu


A tagfelvételi kérelmeket az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár, a MÉT jegyzője 

Pécsi Tudományegyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

7624 Pécs, Szigeti út 12. 

zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu 

MÉT ifjúsági tagfelvétel kritériumai: 

MÉT ifjúsági tagságra pályázhat az a 28 év alatti, diákkörös vagy Ph.D. hallgató, illetve munkaviszonnyal 

rendelkező kutató, aki minimum egy TDK vagy Ph.D. előadást tartott és részt vett legalább egy MÉT konferencián, 

ahol előadás vagy poszter szerzője vagy társszerzője volt. 

Az ifjúsági tagság maximális időtartama 4 év. Az az ifjúsági tag, aki ezen idő alatt teljesíti a MÉT tagsági felvételhez 
szükséges feltételeket, kérvényezheti felvételét a teljes jogú tagságra. Az ifjúsági tagság tagdíjmentes és a tag 28. 
életévének betöltésével megszűnik. 

A jelentkezés menete: A jelentkezni szándékozók írásban kérhetik felvételüket a MÉT ifjúsági tagságra. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, születési adatait, jelen és előző tanulmányait, munkahelyeit, 
beosztását. Fénymásolatban csatolni kell az előadások összefoglalóit és a konferenciák programfüzetének első 
oldalát. 

A pályázatokat elektronikus formában e-mailben, vagy postai úton kérjük eljuttatni a MÉT ifjúsági felelősének. 

Dr. Enyedi Balázs, a MÉT Ifjúsági titkára 
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 
enyedi.balazs@med.semmelweis-univ.hu 

Meghívó 

Spät András Tagtársunk kérésére mellékeljük a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi 
Tudományok Osztálya által megrendezésre kerülő tudományos ülés meghívóját. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak! 

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya 

tisztelettel meghívja Önt az 

Újonnan felismert jelátviteli utak fiziológiás és kóros folyamatokban 

címmel tartandó tudományos ülésre. 

Az ülés időpontja: 2018. november 23. 14-16 óra 

Az ülés helyszíne: MTA Székház, Kisterem 

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet) 

Levezető elnökök: Spät András, az MTA r. tagja és Ligeti Erzsébet, az MTA r. tagja 

Program 

Szanda Gergő (SE Élettani Intézet és MTA-SE Molekuláris Élettani Laboratórium): A 
mitokondriális Ca2+ és cAMP jelátvitel szerepe a szteroidszintézis szabályozásában 
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Fekete Csaba (MTA KOKI): Új szereplő a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely 
centrális szabályozásában 

Enyedi Balázs (SE Élettani Intézet és MTA-SE „Lendület” Szöveti Sérülés Kutatócsoport): A 
sejtmaghártya szerepe a sebgyógyulási folyamatok beindításában 

Lőrincz M. Ákos (SE Élettani Intézet): Szignalizációs utak azonosítása a neutrophil 
granulocitából származó extracelluláris vezikulák keletkezésében 

Varga Zoltán (SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet): Az arginin anyagcsere és a 

nitrogén monoxid szintézis zavara a hepatorenális szindróma patogenezisében 

 

A MÉT Hírlevél terjesztése a Szegedi Tudományegyetem szerveréről történik. 
A szerkesztőség e-mail címe: met@med.u-szeged.hu 

Kérjük, hogy megjelentetni szánt információikat a fenti címre küldjék! 
Ugyanide várjuk bármilyen természetű megjegyzésüket, észrevételüket, javaslatukat. 

A Szerkesztőség. 
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