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TÁRSASÁGI HÍREK

FAMÉ 2019 - Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai
Társaság, Magyar Anatómus Társaság Magyar
Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság, Magyar
Élettani Társaság, közös Vándorgyűlése
Tisztelt Tagtársak!
Közeleg az idei Vándorgyűlés. Mindenkit szeretettel várunk!
A részletes program megtekinthető és letölthető a Vándorgyűlés hivatalos honlapjáról:
http://www.eqcongress.hu/kongresszusadat/fame/program/

Amennyiben a szimpózium szervezése során speciális igényük merülne fel, még nem késő, hogy
jelezzék a konferencia szervezőinek az alábbi elérhetőségen (szalma@eqcongress.hu).

A MÉT Közgyűlésen számítunk tagtársaink részvételére, mely első meghirdetett időpontja: 2019. június
6. (csütörtök) 17:40.

Új tagok felvétele
Arra kérnénk Tagtársainkat, hogy buzdítsák Kollégáikat a Társaságba való belépésre rendes, illetve
ifjúsági tagként, melyek kritériumai alább olvashatók. Mivel az Alapszabály értelmében az új tagok
felvétele a Közgyűlés hatásköre, a kérelmet a Közgyűlést (2019. június 6.) megelőzően kell benyújtani.
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. PhD fokozat vagy PhD fokozattal nem rendelkező jelentkezők esetében legalább egy lektorált
kiadványban (könyv, folyóirat) nyomtatásban megjelent tudományos közlemény (cikk,
könyvrészlet).
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.

MÉT ifjúsági tagfelvétel kritériumai:
MÉT ifjúsági tagságra pályázhat az a 28 év alatti, diákkörös vagy PhD hallgató, illetve munkaviszonnyal
rendelkező kutató, aki minimum egy TDK vagy PhD 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

2019. évi MÉT tagdíjak rendezése
Felkérnénk Tagtársainkat, hogy amennyiben még nem tették meg, rendezzék tagdíj tartozásaikat a
Társaság felé, melyet az alábbi számlaszámra történő utalással tehetnek meg:
OTP Bank 11709002-20334987
Tagdíj rendes tagság esetén 3 000 Ft/év; az ifjúsági és nyugdíjas tagság ingyenes.

A befizetésekkel és tartozásokkal kapcsolatos kérdéseikkel Mező Zsuzsa kolléganőt kereshetik az
alábbi elérhetőségen: met@med.u-szeged.hu

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.

