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TÁRSASÁGI HÍREK 

Közgyűlés - A Magyar Élettani Társaság Új tagjainak 
köszöntése 

Tisztelt Tagtársak! 

Társaságunk, az alapszabálynak megfelelően 2020. június 22-én online közgyűlést tartott, mely az 

alacsony részvétel miatt határozatképtelen volt. A második, ismételt közgyűlésen 25 tag vett részt. A 

napirend elfogadását követően a tagok elfogadták a 2021. évi MÉT vándorgyűlés halasztását 2022-re, 

változatlan helyszínnel és szervező-bizottsággal. A pénztárosi beszámolót a Közgyűlés elfogadta, és 

tudomásul vette az ellenőri jelentést is. Ezt követően tagfelvételi kérelmekről döntött. Ennek 

eredményeként 19 ifjúsági és 7 „rendes” taggal nőt tagságunk. 

Szeretettel köszöntjük új ifjúsági és rendes tagjainkat a Társaság soraiban! 

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. 

A MÉT közgyűlése tájékoztatást kapott Benyó Zoltán tagtárstól, a 2022-ben esedékes 84. Vándorgyűlés 

előkészületeiről. A 2023. évi Vándorgyűlés elnöki feladatainak ellátására a Közgyűlés továbbra is Helyes 

Zsuzsanna tagtársat bízta meg pécsi helyszínnel. 

 
Új ifjúsági tagok 
  
Adlan Leatitia Gabriella 
Babay Imre 
Bálint László 
Czárán Domonkos Tamás 
Csehó Fruzsina  
Dr. Majer Aliz 
Gém Janka 

Hargitai Dávid 
Kemecsei Éva 
Kovács Kinga 
Kovács Orsolya 
Lesinszki Lukács 
Nagy Dorina 
Ocskay Zsombor 

Pánczél Áron 
Sasvári Péter 
Szeles Zsolt 
Szilveszter Kata 
Szőke Dániel 



Új rendes tagok 
 

Csekő Kata - PTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Horváth Tamara - SZTE Sebészi Műtéttani Intézet 
Pál Éva - SE, Transzlációs Medicina Intézet 
Fusz Katalin - PTE Élettani Intézet 
Zelena Dóra - PTE Élettani Intézet 
Kecskés Miklós - PTE Élettani Intézet 
Ernszt Dávid - PTE Élettani Intézet 

Elismerés: Hunyady Lászlót az IUPS Academy tagjának választották 

Örömmel tudatjuk, hogy Hunyady László tagtársunkat az a kitüntető megtiszteltetés érte, hogy az 

International Union of Physiological Sciences (IUPS, https://www.iups.org) Akadémia első 30 tagja 

közé választották. A 2021-ben létrehozott IUPS Academy of Physiology a világ élettannal foglalkozó 

kutatói közösségének sokszínűségét és kiválóságát hivatott képviselni. Az Akadémia Tiszteletbeli 

Tagokból (Hon FIUPS) és Tagokból (FIUPS) áll.  

Hunyady László tagtársnak ezúton is gratulálunk, további eredményes munkát és jó egészséget 

kívánunk! 

Új MÉT Tagoknak - 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 2021. július 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 hírleveleket kapni a Társaságtól, kérjük azt is jelezzék! 

2021. évi MÉT tagdíjak rendezése 

Felkérnénk új Tagtársainkat, hogy rendezzék a tagdíj befizetését a Társaság felé, melyet az alábbi 

számlaszámra történő utalással tehetnek meg: 

OTP Bank 11709002-20334987 

https://www.iups.org/
mailto:met@med.u-szeged.hu


Tagdíj rendes tagság esetén 5 000 Ft/év, mely a 2021-es évre a késői közgyűlés miatt új tagoknak 

2500 Ft; az ifjúsági tagság továbbra is ingyenes.  

A befizetésekkel és tartozásokkal kapcsolatos kérdéseikkel Mező Zsuzsa kolléganőt kereshetik az 

alábbi elérhetőségen: mezo.zsuzsa@med.u-szeged.hu 

ISCTICO-HUPHAR-IUPHAR Konferencia - felhívás 

Tisztelt Kollégák! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a HUPHAR Konferencia Szervezőbizottság döntése értelmében az 
ISCTICO-HUPHAR-IUPHAR közös konferenciát 2021. október 27-30. között tervezzük megtartani. 
Bízunk benne, hogy a körülmények lehetővé teszik a rendezvény megtartását.  
A regisztrációs rendszer nyitva van, melyet az alábbi linken keresztül ér el: https://e-
conf.com/isctico2020/registration/  
Amennyiben már korábban regisztrált, akkor szintén a fenti linken keresztül van lehetősége belépni a 
regisztrációjába, és aktualizálni a személyes adatait, igényelt szolgáltatásait, valamint az absztraktját 
módosítani, törölni, vagy újat feltölteni. Lezárt (kifizetett) regisztráció esetén a rendszer nem enged 
módosításokat tenni, ebben az esetben kérem, hogy írjon emailt a Kongresszusi Irodának 
(info.isctico2021@huphar.org ). 
A szakmai program tervezetét a konferencia honlapján – https://huphar.org/isctico2021/ - találja, 
melyet folyamatosan aktualizálunk.  

Amennyiben az új időpontban nem tud/nem kíván részt venni a konferencián, úgy lemondását 
kérjük, hogy írásban jelezze felénk (info.isctico2020@huphar.org ). 

Bízunk benne, hogy 2021 őszén a korábban megszokott körülmények között örülhetünk a személyes 
találkozásnak! 

Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna  
MFT Főtitkár  
a helyi szervezőbizottság elnöke 
 
Prof. Dr. Gyires Klára 
IUPHAR GI Szekció elnöke 
a helyi szervezőbizottság társelnöke 

Prof. Ferdinandy Péter 
MFT elnök 

Minden Tagtársunknak további eredményes munkát, kellemes nyári pihenést kívánok. 

Bari Ferenc  

a MÉT Elnöke 

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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