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Felhívás új tagok felvételére
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 2022. évi rendes Vándorgyűlésen kerül sor).
MÉT rendes tagfelvétel kritériumai (http://physoc.hu/index.php/hu/a-tarsasag/a-tagsag-feltetelei)
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 jelentkezés határideje: 2022. május 31.
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.
helyes.zsuzsanna@pte.hu.
MÉT ifjúsági tagfelvétel kritériumai:
A Magyar Élettani Társaság Vezetősége pályázatot hirdet fiatal kutatók számára, a társaság ifjúsági
tagságának megszerzése céljából.
A jelentkezés feltételei:
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 korábban részt vett MÉT
konferencián, vagy jelenleg részt tervez venni a soron következő konferencián, ahol előadás vagy
poszter szerzője vagy társszerzője lesz.
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 tagságára a MÉT honlapján
közzétett adatlap megküldésével (http://physoc.hu/index.php/hu/palyazatok). A kérelemnek
tartalmaznia kell a kitöltött adatlap mellett a korábban megtartott előadások összefoglalóit illetve a
konferenciák programfüzetének első oldalát másolat formájában.
A jelentkezés határideje: 2022. május 31.
A pályázatokat elektronikus formában e-mailben, vagy postai úton kérjük eljuttatni a MÉT ifjúsági
felelősének. Cím:
Dr. Enyedi Balázs, a MÉT Ifjúsági titkára
egyetemi docens
Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
e-mail: enyedi.balazs@med.semmelweis-univ.hu
A sikeres pályázók névsorát a Magyar Élettani Társaság Közgyűlésén hirdetjük ki a soron következő
MÉT Vándorgyűlésen.

MÉT Ifjúsági pályázat 2022
A Magyar Élettani Társaság fiatal kutatók tudományos teljesítményének elismerésére pályázatot
hirdet az alábbi feltételekkel.
1. Pályázatot nyújthat be az a 40 év alatti, ill. a pályázott esemény évében 40. életévét betöltő
tagtárs, aki tagja a MÉT-nek és nincs tagdíjhátraléka.
2. A pályázat benyújtásának további feltétele egy első szerzős, MÉT-tagként prezentált előadás
vagy poszter, és egy, az idei Vándorgyűlésen bemutatásra tervezett prezentáció.
3. Pályázni csak saját kísérleti eredményeket tartalmazó, magyarországi kutatóhelyről beküldött,
2019-2022 években megjelent vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős in extenso dolgozatokkal
lehet.
4. A pályadíj összege 150.000,-Ft, mely egy éven belül használható fel.
5. A pályadíj külföldi kongresszusi részvétel számlákkal igazolt költségeinek (részvételi díj,
útiköltség, szállás) fedezésére fordítható abban az esetben, ha az adott kongresszuson a
pályázó előadást vagy posztert mutat be.
6. Sikeres pályázatot követően ismételten pályázni legkorábban két év elteltével lehet. Az új
pályázat feltétele az előző díj elnyerése óta megjelent vagy közlésre elfogadott, hazai
kutatóhelyről beküldött dolgozatok, és az előző pályázat óta a MÉT Vándorgyűléseken
bemutatott két első szerzős előadás vagy poszter.
A pályázathoz csatoladó:
1. kitöltött adatlap (a kiírás 2. oldalán található), mely letölthető a társaság honlapjáról:
http://physoc.hu/index.php/hu/palyazatok
2. szakmai önéletrajz;
3. a két első szerzős MÉT előadás/poszter kivonatának fénymásolata;
4. a pályázati dolgozatok különlenyomata vagy annak fénymásolata;
5. a pályázó valamennyi in extenso közleményének jegyzéke az impakt faktorok feltüntetésével
A pályázat ügyrendje:

A pályázatokat emailben és postán kérjük eljuttatni a MÉT ifjúsági titkárának (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), aki azokat formai
szempontból ellenőrzi, és e-mail-ben visszaigazolja a pályázat beérkezését.
1. A pályázatok beérkezésének határideje 2022. május 15.
2. A pályázatok elbírálásának határideje 2022. május 31.
3. Az eredmény nyilvános bejelentésére és az ünnepélyes átadásra a 2022. évi MÉT konferencián
kerül sor).
4. A pályadíj összege 2022. szeptember 1-ig használható fel.

MÉT tagdíjak
Felkérnénk Tagtársainkat a 2022. évi tagdíjak befizetésére a Társaság felé. Amennyiben fizetési
hátralékuk lenne, kérjük azt is rendezzék, melyeket az alábbi számlaszámra történő utalással
tehetnek meg:
OTP Bank 11709002-20334987
Tagdíj rendes tagság esetén 5 000 Ft/év a 2022-es évre; az ifjúsági tagság ingyenes.
A befizetésekkel, tartozásokkal és számlázással kapcsolatos kérdéseikkel Mező Zsuzsa kolléganőt
kereshetik az alábbi elérhetőségen: mezo.zsuzsa@med.u-szeged.hu

Adó 1% felajánlása
Szorgalmazzuk és egyben megköszönjük, ha a Magyar Élettani Társaságot adója 1%-ának
felajánlásával támogatja!
Magyar Élettani Társaság (MÉT)
adószám: 19000242-1-43

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.

