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MÉT Közgyűlés – online szavazás eredménye
Tisztelt Tagtársak!

Lezárult a 2021. évi MÉT Vándorgyűlés elhalasztása kapcsán kiírt online közgyűlési szavazás.
Az első szavazás az alacsony részvétel miatt sikertelen volt.
A második, hosszabbított határidejű szavazáson összesen 37 tagtárs adta le szavazatát. Mindannyian
a Vándorgyűlés elhalasztását támogatták.
Így a Magyar Élettani Társaság hivatalosan a 2021. évi Vándorgyűlés elhalasztása mellett döntött.

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 2021. június 22-én, online formában kerül sor).
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.

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. Másolatban csatolni kell az előadások összefoglalóit és a konferenciák programfüzetének
első oldalát.
A pályázatokat elektronikus formában e-mailben 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

MÉT Közgyűlés online platformon
Tisztelt Tagtársak!
Annak ellenére, hogy az idei MÉT Vándorgyűlést sem tudjuk megtartani, amely az éves
közgyűléseknek is otthont adott volna , ennek megtartása nem maradhat el.
Így 2021. június 22-én (kedd) 16:00 órára online formában összehívjuk a MÉT tagjait a 2021 évi
rendes Közgyűlésre, melynek javasolt napirendi pontjai:
1. A MÉT helyzete és az előttünk álló feladatok
2. A Vándorgyűlés halasztása, a 2022 évi vándorgyűlés helyszínének és elnökének meghatározása
3. Pénzügyi beszámoló
4. Új tagok felvétele - rendes és ifjúsági tagok
5. Egyebek- bejelentések
A közgyűlés zoom linkje:
Topic: MÉT online közgyűlés 2021. június 22 16:00
Time: Jun 22, 2021 04:00 PM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87637629989?pwd=QUgyMTV6cHpkWCs1NkdiakRDR0J0UT09
Meeting ID: 876 3762 9989
Passcode: 562266
Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban, ugyanazzal a napirenddel újabb közgyűlést hívunk össze
2021. június 22-én 16:30 órára, a fenti zoom linken.
A másodszor összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (a társaság
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges).

Megemlékezés
Fájdalommal és mély megrendüléssel tudatjuk, hogy tagtársunk, Prof. Dr. Ábrahám István, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének intézetigazgató egyetemi
tanára, az idegtudományok nemzetközi hírű kutatója életének 54. évében, 2021. április 23-án
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Ábrahám professzor emlékét kegyelettel megőrizzük.

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.

