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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 célszerű a soronkövetkező Közgyűlést megelőzően
benyújtani (erre a tervek szerint 2020. szeptemberében kerül sor).
Felhívjuk továbbá ifjúsági tagjaink figyelmét arra, amennyiben továbbá nem jogosultak ezen tagsági
formára, s időközben teljesítették a rendes tagság kritériumait, kérvényezzék felvételüket teljes jogú
társasági tagként.

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.
zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu

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

2020. évi HUPHAR konferencia meghívó

A 100 éve született Hársing Lászlóra emlékezünk
Az élettan és társtudományainak kiemelkedő alakjai
az elmúlt 100 évben
A hazai élettan tudományok korábbi képviselőire méltán büszke az utókor. E sorozat segít
felidézni azokat az elődöket, akik tudományos kutatásaikkal, oktató és nevelő munkájukkal lehetővé
tették a mai eredmények megszületését.
Most emlékezzünk Hársing László élet/kórélettanász professzorra, a Kórélettani Intézet
igazgatójára születésének 100. évfordulója alkalmából.

Alig 3 éve, hogy a Physiology International folyóiratban Prof. Dr. Gabriel L. Navarral, a Magyar
Élettani Társaság tiszteletbeli tagjával szerkesztőségi emlékező cikket jelentettünk meg az Acta
Physiologica-ban 60 évvel azelőtt, azaz 1957-ben megjelent publikációjáról, mely a vesekeringés
szabályozásának irodalmában nemzetközileg is kiemelkedő, a tubulo-glomeruláris feedback
mechanizmust állatkísérletesen bizonyító alapmű.
A 100 éves évforduló alkalmával e cikken keresztül idézzük fel munkásságát, oktatói, kutatói
és közéleti tevékenységét. A cikk a MÉT honlapján olvasható: http://www.physoc.hu/index.php/hu/
A hálás tanítványok nevében kívánom, hogy minél többen olvassák és tanuljanak e példán!
Budapest, 2020. június 17.

Dr. Rosivall László
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.

