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Tisztelt Megjelentek, kedves Kollégák, tisz-
telt Tanári Testület, Hölgyeim és Uraim!

Õszi ünnepeink sorában az egyik kiemelke-
dõ esemény az Egyetemi Orvosnapok ren-
dezvénye, amikor az egyetemünkön koráb-
ban diplomát szerzett kollégák visszatérnek
az alma materbe, hogy találkozzanak egy-
mással és visszaemlékezzenek fiatalságukra,
egyetemi éveikre és az itt eltöltött idõre. Ez
az ünnepség módot ad arra is, hogy átadjuk
az arany- és gyémántdiplomákat azoknak,
akik 50, ill. 60 éve nyertek orvosdoktori dip-
lomát egyetemünkön. 

Külön öröm, hogy ünnepségünk kereté-
ben egyetemi kitüntetéseket is átadhatunk a
különleges teljesítményt nyújtó, jelenleg ka-
runkon tevékenykedõ kollégáknak és egye-
temi dolgozóknak. Az idei Orvosnapok ren-
dezvénye immár a harmincnegyedik.

1968 óta minden évben sor került erre az
ünnepi eseményre. Ez az idõ már egy fél em-
beröltõ. Egyetemünk törekvése a tradíciók
fenntartása, mert hisszük és valljuk, hogy aki
nem ismeri és nem tiszteli a múltat, annak
jövõje sincs.

Ha körülnéznek itt az aula oszlopain, lát-
hatják valamikori híres professzoraink, mes-
tereink plakettjeit. Õk most örömmel néznek
le ránk, mert tudják, hogy az egykoron Po-
zsonyból menekült egyetem a mindenkori
nehézségek dacára tovább élt, meggyökere-
sedett, világháború, elnyomatás, a megszün-
tetés réme dacára ma is él, virágzik és telje-
síti hármas feladatát: az oktatás, a kutatás és
a gyógyítás nemes feladatait. Egyetemünk
orvosgenerációkat küld a világba, az ország-
ba és a végekre is, és ezek a kollégák meg-
állták és ma is megállják helyüket. 

Kedves Megjelentek, kedves Ünneplõ

Közönség! Úgy gondolom, hogy mivel 5
évenként gyûlünk össze, nekünk is köteles-
ségünk számot adni arról, hogy mi is történt
az elmúlt öt esztendõ során. Beszámolni
Önöknek a gondokról, a bajokról de a sike-
rekrõl, az örömökrõl is. Meg kell monda-
nom, hogy az elmúlt esztendõ nagyon sok
nehézséget hozott, de ahogy az elõbb mon-
dottam volt: élünk, változatlanul mûködik az
egyetem és hiszünk a jövõben. A legna-
gyobb változás az egyetem szerkezetében
adódott. Közismert mindenki elõtt, hogy
parlamenti döntés következtében 2000. ja-
nuár 1-jével összevontak egyetemeket, kö-
zöttük a Pécs városában lévõ két egyetemet,
a Janus Pannonius Tudományegyetemet és a
Pécsi Orvostudományi Egyetemet. Ehhez
csatlakozott az Illyés Gyula Tanítóképzõ Fõ-
iskola  Szekszárdról és így alakult ki a Pécsi
Tudományegyetem. 

Ez a változás bizonyos szempontból ne-
gatív kihatásokkal is járt, különösen a gaz-
dálkodás szerkezetét tekintve. De nagyon re-
mélem, hogy ezeken a bajokon túl fogunk
esni, mert különösen az 50 és 60 évvel ez-
elõtt diplomát szerzettek jól tudják, hogy õk
még az Erzsébet Tudományegyetemre irat-
koztak be; valamikor a nagy egyetem Pé-
csett még négy karral mûködött, ma a Pécsi
Tudományegyetem kilenc karral mûködik.
Ezek közül hat egyetemi és három fõiskolai
kar. Ez a nagy egyetem megtestesíti és lehe-
tõséget ad minden tudományág és tudo-
mányterület, sõt a mûvészetek mûvelésére
is. A nagy egyetemen belül a két testvérkar,
az Egészségügyi Fõiskolai Kar és az Orvos-
tudományi Kar szövetkezett, hiszen a két kar
mûködését összeköti az egészségügy és a
gyógyítás folyamata; e karok létrehozták az
ún. Orvostudományi és Egészségtudományi

Lénárd László

Egyetemi Orvosnapi   
Elhangzott 2002. október 4-én, az Egyetemi Napokat megnyitó ünnepségen
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Centrumot. Ennek a feladata elsõsorban a
két kar mûködésének összehangolása és a
stratégiai fejlesztések végiggondolása és
megvalósítása. E tekintetben bízvást nézhe-
tünk a jövõbe, mert remény van arra, hogy
néhány éven belül országosan is jelentõs re-
gionális egészségügyi központtá váljunk a
város, a megye és a régió kórházaival
együttmûködésben. 

De azt mondtam, hogy szeretnék beszá-
molni Önöknek az elmúlt 5 év egyéb törté-
néseirõl is. E tekintetben örömmel mondom,
hogy a nehézségek dacára számos új fejlesz-
tés valósult meg egyetemünkön. Ezek kö-
zött is nagy értékû konfokális mikroszkóp
került mûködésbe a Biofizikai Intézetben,
MR készülék mûködik nagy hatékonyság-
gal sok kollaborációra módot adva a Bioké-
miai Intézetben, sejtszortírozó készülék és a
molekuláris biológia ma már alapvetõen
szükséges, de rendkívül drága eszközei mû-
ködnek az Immunológiai Intézetben, Bioló-
giai Intézetben, Biokémiai Intézetben. A
klinikumot tekintve óriási változások van-
nak. Önök ezt éppolyan jól tudják, mint én,
technikai változások, amit egyetemünk
igyekezett követni. Transzplantációk: orszá-
gosan is kiemelkedõ az I. sz. Sebészeti Kli-
nika mûködése a vesetranszplantáció és a
hasnyálmirigy-transzplantáció tekintetében.
A gerincsebészet terén az Ortopédiai Klini-
ka és az Idegsebészeti Klinika együttmûkö-
désével számos, korábban megoldhatatlan-
nak látszó mûtétet végeztek és a gyógyítás
sikerült. Az implantátumok tekintetében az
Ortopédiai Klinika, Baleseti Sebészet és
hosszan folytathatnám a sort, de talán a leg-
kiemelkedõbb beruházás a Szívcentrum volt
és a Szívcentrum ma már mint tudjuk, euró-
pahírû. Felszereltségét tekintve minden
igénynek megfelel. Hozzátenném azt is, ami
a közeljövõben valósul meg, a jövõ héten a
Széchenyi terv és a nagy egyetem lehetõsé-
geibõl adódóan a Kooperációs Kutatási
Központ együttmûködése révén, az egész-
ségügy ipari vonatkozásait is figyelembe vé-
ve egy új Biomechanikai Laboratórium jön
létre és adjuk át, ami egyúttal nem csak az
Orvostudományi Kar, hanem a Természettu-
dományi Kar és a Pollack Mihály Fõiskolai
Kar együttmûködésével valósul meg. Sze-
retném elmondani Önöknek, hogy a képzés
tekintetében is számos változás történt. A

gyógyszerész képzésünk harmadik évfolya-
mába lépett. Két év múlva, reményeink sze-
rint átadjuk az elsõ gyógyszerész diplomá-
kat. Ezzel az Orvostudományi Karon három
szak képzése teljes mértékben megvalósul.
Amagyar és angol nyelvû általános orvostu-
dományi képzés, a fogorvostudományi kép-
zés és a gyógyszerészképzés. A posztgradu-

ális képzést illetõen ugyancsak jó helyzet-
ben van karunk, mert a tudományági beso-
rolást tekintve négy doktori iskolában 12 A,
és 28 B akkreditált PhD programban folyik
a tudományos utánpótlás képzése és a rezi-
densképzést illetõen közel 130 új, friss dip-
lomás kezdte meg a szakképzést. 

Kedves Megjelentek, kedves Hallgató-
im! Módjuk lesz arra, hogy a felsoroltakból
néhányat meglássanak, mint ahogy a prog-
ramból is kitetszik: a délután során látoga-
tást tehetnek a Szívcentrumban és a II. sz.
Belklinikán, valamint a Nephrológiai Cent-
rumban. Látni fogják a fejlõdést, karunk
igyekezetét és annak testet öltött formáit.

Mindezek alapján, és az anyagi problémák
dacára bizakodva nézünk a jövõbe és na-
gyon remélem, hogy 5 év múlva is hasonló
fejlesztésekrõl, fejlõdésekrõl lehet majd be-
számolni. 

Hölgyeim és Uraim! Külön szeretnék
szólni a leendõ kitüntetettekhez, az évfo-

   köszöntõ

Az elnökség

A kitüntetettek



lyam találkozósokhoz és az arany- és gyé-
mántdiplomásokhoz. Nagy öröm a kar va-
lamennyi oktatója, professzora és dolgo-
zója számára, ha kitüntetéseket adhatunk
át. Ezzel is kifejezve köszönetünket mind-

azoknak, akik különleges teljesítményt
nyújtottak. Mindazokon a posztokon � és
ez nem csak a klinikai, orvosi, vagy elmé-
leti intézeti, oktatói orvosi poszt, hanem
mindazok a posztok, ahol az egyetemért és
a betegekért dolgoznak, még akkor is, ha
áttételesen � idõrõl idõre meg kell állnunk
és megbecsülnünk azokat, akik többlettel-
jesítményt nyújtottak. Õk itt ülnek Önök-
tõl jobbra; hamarosan átveszik a kitünteté-
seket. Szeretném elõre is köszönteni vala-
mennyiüket: klinikavezetõ professzort,
egyetemi docenst, könyvtárost, titkárnõt,
ápolónõt. Mindannyian munkájukat teljes
szívvel, odaadással végezve tettek nagyon
sokat azért, hogy egyetemünk és karunk
jelenleg is így tudjon mûködni. Példaként
szeretném õket állítani az ifjúság elé, a
hallgatók elé és valamennyiünk elé. 

Kedves Hallgatóim! Szeretnék szólni a
jubiláló évfolyamosokhoz, kedves kollé-
gáinkhoz, akik között számosan az itt ülõ
professzorok, jómagam tanítványai is vol-
tak, de természetesen vannak nálunk idõ-
sebbek is, olyanok is, akik a mi, vagy az én
mestereim is voltak. Nagy öröm, hogy itt
vannak Önök most és ünnepelhetünk
együtt. Átnéztem részletesen valamennyi
jubiláló évfolyam névsorát. Örömmel és
büszkeséggel állapítottam meg, hogy a
névsorokban böngészve három akadémi-
kust és huszonkét professzort találtam.
Számos kórházi fõorvost, számos külföl-
dön dolgozó és egyetemünknek a világ
más részén is megbecsülést hozó kolléga
nevét. Nagyon nagy dolog ez, mert ha még

egyszer hivatkozom a régi nagy professzo-
ri karra, a professzorok arcképeire, miért
volt ez az egyetem olyan, amilyen, és mit
kell tennünk azért, hogy olyan is marad-
jon? Erre egy a válasz: a minõség. Aminõ-
ségi képzés. A minõségbõl nem adhatunk
lejjebb egy fokkal se semmit. Azért volt
olyan nagy az 50-es években a híres pro-
fesszori kar, mert a minõséget tekintették
mindenekelõtt. A politikai változások,
anyagi nehézségek, bármilyen körülmé-
nyek között és mi az õ példájukat szeret-
nénk követni. 

Kedves 50, illetve 60 évvel ezelõtt
végzett Kollégák! El kell mondanom
Önöknek, hogy közel két hete került sor a
diplomaátadó orvosavató ünnepségre. Itt
álltak elõttünk a fiatal kollégák. Elmond-
ták az esküt. Úgy tûnt, szívvel-lélekkel. Mi
csak azt reméljük, hogy meg fogják tarta-
ni. Önök, akik itt ülnek és életük nagy ré-
szét az egészségügy szolgálatának szentel-
ték, megtartották a hippokráteszi esküt
minden nehézség dacára. Azt gondolom,
az orvosi tevékenység egyik legnagyobb
problémája és dilemmája, amikor elveszít-
jük a beteget és ott a hozzátartozó. Amikor
nincs sikerélmény, de mégis ott kell állni
és valamit kell mondani, és a pályán
elõbb-utóbb fásultság is jelentkezik. A be-
tegek nagy tömege, a vizsgálatok számta-
lan igénye miatt és következtében, és ez a
fásultság nem szabad, hogy állandó le-
gyen, mert jön a következõ beteg és az or-
vosát keresi. Önök példát mutattak 50, il-
letve 60 éven keresztüli orvosi, gyógyító
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Dr. Czopf József
Pro Facultate Medicinae arany fokozat

Jubileumi diplomások
Az elõtérben dr. Rákóczi Viktorné dr. Urbán Jolán gyémántdiplomás

Dr. Lengvári István
Pro Facultate Medicinae ezüst fokozat

Jermás Józsefné
dékáni dicséret



szolgálatukról. Köszönjük ezt Önöknek és
állítsuk az Önök példáját az új, felnövekvõ
orvosgenerációk elé. Kívánom azt, hogy õk
is majd olyan átérzéssel, empátiával végez-
zék mûködésüket, ahogy ezt Önök tették. 

Kedves Megjelentek! Örüljünk annak,
hogy együtt vagyunk, kívánom, hogy le-
gyen módjuk, idejük megbeszélni az el-
múlt 10, 50, 60 év történéseit. Emlékezze-
nek vissza szeretettel régi mesterekre, az
egyetemre, az itt töltött � gondolom talán
legszebb, vagy nagyon szép � esztendõk-
re. Kívánom, hogy érezzék jól magukat,
kívánom, hogy ünnepeljenek és várjuk
Önöket a holnap esti fogadásra sok szere-
tettel. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Fotó: ifj. Vadász István
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Dr. Jobst Kázmér
aranydiploma

Martos Veronika
Pro Facultate Medicinae bronz fokozat

Ú
jabb hagyományainknak megfelelõen októ-
ber 22-én kora délután a Szigeti úti aulában
megemlékezést tartottak az ÁOK és az

Egészségügy Fõiskolai kar hallgatói és oktatói jelen-
létében az 56-os forradalom és szabadságharc tiszte-
letére. A Himnusz után dr. Lénárd László dékán rö-
vid bevezetõjében saját emlékeit is idézte azokról a
napokról, majd dr. Péter Károly lépett a mikrofon
elé, és szenvedélyes szavakkal emlékezett arra, ami-
kor medikusként Debreczeni László szigorló orvos-
sal élére álltak annak a mozgalomnak, amely az
Egyetemi Diákparlament megalakulásához vezetett.
Mint hangsúlyozta, noha ez a szervezkedés spontán
és mindvégig erõszakmentes formában történt és a
részben felfegyverzett hallgatók részérõl az egyete-
men egyetlen puskalövés sem dördült el, mégis szá-
mosan váltak a megtorlás áldozataivá. Többen kény-
telenek voltak emigrálni, másokra pedig hosszabb
idõre a tanulmányok folytatásától való eltiltás, sõt
börtönbüntetés várt. Elkeseredésének adott hangot
akkor, amikor a forradalom méltó megünneplése kö-
rüli visszásságokat hozta szóba. Péter dr. megindító
beszédét követõen egyetemünk diákjai idézték fel a
forradalom legfontosabb eseményeit. A megemléke-
zés végén, amelyen sajnos csupán mintegy 100-an
vettek részt, a két kar vezetõi, a Hallgatói Önkor-
mányzat képviselõje és a két egykori diákvezér, dr.
Debreczeni László és dr. Péter Károly megkoszorúz-
ta az aulában lévõ 56-os emléktáblát és a Szózat el-
éneklésével ért véget az ünnepi esemény.

Dr. Szelényi Zoltán
A fotók a Videostúdió felvételének felhasználásával készültek

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
46 éves évfordulóján

Dr. Lénárd László Dr. Péter Károly
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Sétányt neveztek el Pécsett az idegrendszer
halhatatlan kutatójáról, dr. Szentágothai Já-
nosról. A várfallal párhuzamosan futó gya-
logút Ágoston tér és az alagút közötti szaka-
sza szeptember 24. óta a világhírû tudós ne-
vét viseli. Régi adósságát törlesztette a vá-
ros a névadással, hiszen Szentágothai tizen-
hét éven át Pécsett dolgozott, és ez idõ alatt
szakmai munkásságával és emberi tartásá-
val maradandót alkotott. 

A pécsi egyetem legendás professzorai-
ról Benke József írt könyvet, és abból meg-
tudhatjuk, hogy Szentágothai õsei között
ötödíziglen találunk orvosokat. A pécsi sé-
tány névadója 1912-ben született Budapes-
ten � igaz, akkor még Schimert Jánosnak
hívták. Iskoláit a fõvárosban járta, orvosi ta-
nulmányait a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen végezte. 1940-ben Schimert Já-
nos � a nácizmus elleni tiltakozásul � ma-
gyarosította a nevét Szentágothaira. Avilág-
háborút orvosként szolgálta végig. 1945-
ben amerikai fogságba esett, és onnan a pé-
csi egyetem hívó szavára tért vissza Ma-
gyarországra. 1946-tól a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Anatómiai Intézetét irányí-
totta. Pécsi évei alatt � Kiss Ferenccel közö-
sen � írta meg Az ember anatómiájának at-
lasza címû könyvet, amely 32 nyelven ed-
dig összesen 82 kiadást ért meg.

Szentágothai a tanulmányait 1947-tõl
többnyire angol nyelven publikálta, és igye-
kezett rávenni intézeti kollégáit is arra, hogy

tanuljanak meg angolul, és Shakespeare
nyelvén írják meg szakcikkeiket. Ezzel az
ötvenes években itthon aligha szerzett a hi-
vatásos politika szemében piros pontokat.
1956. október 31-én Szentágothai lett a Ba-
ranya Megyei Értelmiségi Tanács elnöke.
Amikor 1957 januárjában újraindult az
egyetemi oktatás Pécsett, Szentágothai Já-
nos a szokásos fehér köpeny helyett fekete
ruhában jelent meg a másodévesek elõadá-
sán, és megemlékezett az októberi esemé-
nyekrõl. Ekkor feljelentették és vizsgálatot
indítottak ellene, valószínûleg csak nemzet-
közi tekintélye mentette meg a börtöntõl.
(Pécsett már csak azért is érzékeny füllel fi-
gyelt a hatalom a protestáló gesztusokra,
mert itt az ellenállás tovább tartott, mint má-
sutt: a Mecsekben november 20-ig fegyve-
res felkelõk, a �láthatatlanok� harcoltak, a

város fõterén egymást követték az idegen
csapatok távozását követelõ tüntetések, és
ugyanez késztette a bányászokat is soroza-
tos sztrájkokra, amelyek egészen 1957 ja-
nuárjáig tartottak.)

Szentágothai János 1963-ig vezette az
anatómiai intézetet Pécsett, akkor azonban
áthelyezték õt a budapesti orvosi egyetem-
re. 1976-ban ment nyugdíjba, ám még ab-
ban az esztendõben õ lett a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke, és ezt a posztot
1985-ig töltötte be. 1994-ben hunyt el a fõ-
városban.

Kollégái és tanítványai nemegyszer el-
mondták Szentágothai Jánosról, hogy, ha
Nyugat-Európában vagy Amerikában érte
volna el kutatási eredményeit, akkor �sem-
mi sem menti meg õt a Nobel-díjtól�. Nem-
zetközi és hazai elismertsége e díj nélkül is
páratlan, rangos kitüntetéseit lajstromba
gyûjteni kevés itt a hely. Szentágothait ösz-
szesen huszonegy tudományos akadémia
választotta tagjai közé, és ami egészen ke-
vesekrõl mondható el, egyszerre volt tagja a
Szovjetunió, az Egyesült Államok és a Va-
tikán akadémiájának. Az oxfordi egyetem
tiszteletbeli doktorává avatta, és ez rajta kí-
vül csak egyetlen magyarral, Kodály Zol-
tánnal fordult elõ.

A tanítványi tisztelet egy sajátos példá-
ja, hogy dr. Flerkó Béla, aki 1963-tól egé-
szen 1992-ig a pécsi anatómiai intézetet
igazgatta, nemcsak a nagy elõd képét õrizte
szobája falán, de megtartotta � mindmáig �
Szentágothai íróasztalát és székét is. Az
öreg bútorok recsegnek-ropognak, de mit
számít, a lényeg, hogy: emlékeztetnek.

Most már egy sétány is ezt teszi.
U. T.

Népszabadság, 2002. október 4. 

Séta Szentágothai emlékével
Huszonegy akadémia választotta tagjai közé

Fotók: Rodler Miklós
Vizi E. Szilveszter

az MTA elnöke
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Donhoffer Centenáriumi Emlékülés 
Pécs, 2002. szeptember 23.

Donhoffer Szilárd eseményekben, sikerekben gazdag 97 évet át-
ölelõ élete valóban kerek negyedszázadokban fogalmazható
meg. 1902. július 3-án született Budapesten és az ezt követõ 24
év az orvosi diploma megszerzésével zárul. A szakmai és csalá-
di háromnegyed évszázadból, amelyet Pécsett élt végig, az elsõ
23 év alatt válik a belgyógyászat, ezen belül a diagnosztika mes-
terévé, miközben családot alapít, feleségül veszi munkatársát,
Mittag Margitot, két leányuk születik, akik a 40-es évek második
felében elérik a gimnáziumi éveket. 1949-tõl számítható a máso-

dik negyedszázad, amikor a Pécsi Tudományegyetem újonnan
létesített Kór- és Gyógyélettani tanszékének élére kinevezték
egyetemi tanárnak. Az általa alapított, nemsokára Kórélettani In-
tézetté átkeresztelt tanszék igazgatójaként mûködött pontosan 25
éven át, 1974-ben történt nyugdíjazásáig � ebben az idõszakban
mennek férjhez lányai és születik meg a 7 unoka. Végül ismét
pontosan negyedszázadon át volt a Kórélettani Intézetben tudo-
mányos tanácsadó, 1999. január 12-én bekövetkezett haláláig.
Ebben a 25 évben veszti el feleségét (1990-ben) és születnek
meg dédunokái, számszerint tizenhárman.

A szakmai életpálya tömör jellemzése elõtt vázlatosan szólni
kell a kezdetekrõl. A felvidékrõl, Körmöcbányáról a fõvárosba
átköltözött kiegyensúlyozott polgári családba elsõként született

fiú már kisgyermekként késõbbi értelmiségi létét elõle-
gezi hamar megszerzett idegennyelv-tudásával � már ko-
rán eredetiben olvas német és angol irodalmat. Igen szé-
leskörû érdeklõdése jelentõs támogatást kap a II. kerüle-
ti fõreáliskolában: egyfelõl a tengerészet, mint esetleges
hivatás erõsödik benne, ugyanakkor a szépirodalom, tör-
ténelem, filozófia és természettudományok is érdeklik.
Egy iskolai pályázatra egyszerre 5 jeligés pályamûvet ad
be, és � a bíráló bizottság nagy meglepetésére � öt díja-
zott pályázat szerzõje neveként talákoznak Donhoffer
Szilárddal. A jelentõs pályadíjakból tudja nagyrészt fi-
nanszírozni az elsõ medikus évek költségeit. Az elsõ vi-
lágháború utáni években még az újságíró karrierrel is ka-
cérkodik, de végül atyai sugallatra az orvosi hivatást vá-
lasztja. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
Orvosi Karán kiváló eredménnyel diplomázik és itt is
avatják orvosdoktorrá. Közben egy félévet a Bécsi Egye-
temen hallgatott, amit anyanyelvi szintû német nyelvtu-
dása is lehetõvé tett. A véletlen úgy hozta, hogy Ángyán
János professzor, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem
Belklinikájának igazgatója budapesti tartózkodásakor
felfigyel a fiatal Donhoffer egy elõadására és meghívja
klinikájára. Az ajánlatot Donhoffer el is fogadja, és 1926
október 1-én díjtalan gyakornokként megkezdi munkáját
a pécsi egyetem Belklinikáján.

A szakvizsga megszerzéséhez szükséges ismereteket
és gyakorlatot igen gyorsan és vélhetõen könnyen elsajá-
títja; erre utal az a tény is, hogy elsõ tudományos közle-
ménye nem a klinikummal kapcsolatos, hanem összeha-
sonlító vizsgálatokat végez a fehérvérsejtek morfológiá-
jával kapcsolatosan. Ezt a kutatói érdeklõdést nyilván
táplálta a már korábban megszerzett természettudomá-
nyos ismeretanyaga és az a légkör, ami a belklinikán õt
körülvette. Egyszerre foglalkozik a klinikummal és állat-
kísérletes vizsgálatokkal, részben a szomszédos épület-
ben lévõ Gyógyszertan Intézetben, ahol Mansfeld Géza
professzor meghívására részben klinikai munkája mellett,

Három negyedszázad Donhoffer professzor szakmai életében:
a tudós diagnoszta, a kórélettan pécsi megalapítója és 

a bölcs, önzetlen tanácsadó
Dr. Szelényi Zoltán

Az elnökség: dr. Lénárd László, dr. Vizi E. Szilveszter, 
dr. Tóth József, dr. Szelényi Zoltán

A kép elõterében a család: dr. Heim Tibor,
dr. Donhoffer Hilda, dr. Donhoffer Ágnes, dr. Illei György

Fotó: ifj. Vadász István
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részben fõállásban végez kutatást és oktatást vállal egy �kórtan�
kurzusban. A Magyar Élettani Társaság alapító tagjaként 1931-
ben részt vesz a Tihanyban tartott ülésen, és ugyanebben az év-
ben nyer el klinikus számára akkoriban teljesen szokatlan kuta-
tói ösztöndíjat a Nobel díjas MacLeod professzor aberdeen-i in-
tézetében. A sikeres skóciai kutatómunkát egy háromrészes elsõ-
szerzõs cikk bizonyítja, amely a Royal Society aktájában jelent
meg. Itthon tovább folytatja a szénhidrátanyagcsere szabályozá-
sával kapcsolatos vizsgálatait és egyre több összefoglaló munká-
ja jelenik meg a cukorbetegség laboratóriumi és klinikai kérdé-
seirõl is német és magyar nyelven. 

Felesége, Mittag Margit több közleményben munkatársa, ké-
sõbb azonban figyelme a klinikai dietetika felé fordul és férje tá-
mogatása mellett jelentõs és népszerû háromrészes kézikönyvet
jelentet meg �A diétás konyha a mindennapos gyakorlatban�
címmel. Donhoffer még medikus korából magával hozza a sport
szeretetét és gyakorlatát: orvosi munkáját idõnként megszakítja
rövid idõre a klinika udvarán teniszezéssel és a család gyakran
kirándul a Mecsekre. Gyorsan követik egymást klinikai és egye-
temi fejlõdését jelzõ kinevezései: 10 éves orvosként habilitál az
�Anyagcserebetegségek� témájában, amit hamar kiterjesztenek a
Belgyógyászati Diagnosztiká-ra. A Belgyógyászat mellett meg-
szerzi a Gümõkóros betegségek szakorvosi képesítését is. Már a

Világháború alatt, 1942-ben egyhangúlag elfogadja az Orvosi
Kar Ángyán és Mansfeld professzor javaslatát, aminek eredmé-
nyeként egyetemi rendkívüli tanári címet kap. A karon sokáig a
legsikeresebb kurzust tartja Donhoffer beldiagnosztikából és
gazdag oktatási, valamint gyakorlati tapasztalatai alapján elké-
szül könyve, �A belgyógyászati kórfelismerés alapelemei�, ame-
lyet ezután hosszú évekig használnak a pécsi medikusok.

A háború után méltatlan támadások érik a családot,
Donhoffert és feleségét is B-listázzák, az orvosi kar következetes
kiállása, közel egy éves harca, számtalan kérvény megfogalma-
zása eredményeként azután a döntést hatálytalanítják. A

Donhoffer-lányok is kénytelenek Budapesten
folytatni és befejezni középiskolai tanulmánya-
ikat a szülõket ért hátrányos megkülönböztetés
következtében. Fontos hangsúlyozni, hogy
mind a háború elõtt, mind alatta Donhoffer bát-
ran kiállt üldözött kollégái mellett; például nem
volt hajlandó elfogadni a Mansfeld professzor
elhurcolása miatt megüresedett kórtani profesz-
szori állást, hasonlón Méhes Gyulához, aki a
Gyógyszertani Intézetben kaphatott volna ha-
sonló státuszt. A Pécsi Tudományegyetem
1949-ben elhatározta, hogy � az országos trend-
nek is megfelelõen � meghirdeti a Kór- és
Gyógyélettani Intézet igazgató professzori állá-
sát, amit a többi pályázat alacsony színvonala
következtében tulajdonképpen meghívással töl-
töttek be egyhangú igen szavazással Donhoffer
Szilárd személyében. Annak a nagy professzori
generációnak lett tagja, amelyhez többek között
Szentágothai, Kerpel-Fronius, Környei, Lissák,
Romhányi, Méhes, Melczer és Ernst professzor
is tartozott.

A következõ negyedszázad jelenti azt a
szakmai kiteljesedést, amely a Kórélettan tan-
tárgynak és a Kórélettani Intézetnek a pécsi
megalapítását foglalja magában. Az intézet ele-
inte a Belklinika épületében 2 szobából állt,
majd 1953-ban végre méltóbb helyen, a Kos-
suth tér északi oldalán lévõ épületben tudtak be-
rendezkedni az intézet munkatársai. A korábbi
években részben megkezdett, részben talán
mégcsak koncipiált energetikai vizsgálatok,
úgymint a táplálékfelvétel és a testhõmérséklet
szabályozás kísérletes vizsgálata itt folytatódott.
Donhoffer professzor az oktatásban kialakította
a Kórélettan preklinikai diszciplínájának temati-
káját. Még klinikusként megfogalmazta a kór-
élettant, mint gondolgozásmódot, amellyel le-

hetõség kínálkozik a betegségek, kóros állapotok keletkezésének
megismerésére. Megfogalmazása szerint �a tudományos kuta-
tással foglalkozó klinikus akár kísérletes munkát végez, akár a
természet szolgáltatta kísérlet, vagyis a beteg ember megfigyelé-
sébõl állapít meg összefüggést, kórélettant mûvel�. Híresek vol-
tak tantermi elõadásai, amelyeket nyíltan csak a legjobb hallga-
tóknak szánt, mivel szigorú logikával vezette le az adott kóros je-
lenség hátterében húzódó élettani, biokémiai jelenségeket. Szo-
katlan volt a hallgatóknak az a mód, ahogyan több � végül téves-
nek minõsített megközelítés után � megjelölte az általa legvaló-
színûbbnek tartott kórélettani mechanizmust. Ehhez a bonyolult
kifejtéshez a hallgatónak együtt kellett gondolkozni az elõadó-

érettségi kép



val, ez a medikusok számára intenzív jelenlétet, nagyfokú aktivi-
tást igényelt, amit nem sokan voltak képesek és hajlandók nyúj-
tani.

A kézikönyvnek is kiváló KÓRÉLETTAN is sugározta ezt
az igényes, tudományos megközelítést. Két kiadásban is megje-
lent tankönyve (1957-ben és 1961-ben), amely azóta is alig ta-
pasztalt igényességgel íródott, és szakorvosok részére is hosszú
ideig gazdag információ-forrásnak számított. Kár, hogy további
kiadások nem készültek ebbõl a könyvbõl, holott õ szinte halálá-
ig folyamatosan fölújította azt az adattömeget, az irodalmi hivat-
kozásokat, amelyek óriási száma tankönyvének alapjául szolgált.
Valóban nem volt könnyû olvasmány ez a könyv, de
ha az ember egyszer �átrágta magát� a szövegen, sok-
kal jobban átélhette a kórélettan bonyolult jelensége-
it, mintha egyszerû pontokba szedett állítások formá-
jában olvasott volna az egyes kóros állapotok hátteré-
rõl.

Az intézeti élet szervezésével, az oktatással és ku-
tatással kapcsolatos tevékenysége mellett fontos sze-
repet vállalt az egyetem életében is. Elsõ helyre kí-
vánkozik a tudományos élet házon belüli és országos
fórumokon történõ irányítása, az abban való aktív
részvétele. Szorgalmazta a Tudományos Szakosztály
munkájában való igényes részvételt, a tudományos
közlemények és a szakmai elõadások világos formá-
ban való közlését, egyszerû illusztrációk alkalmazá-
sát. A Magyar Élettani Társaság egyik vándorgyûlé-
sének elnöke volt. Egy periódusban rektorhelyettes,
majd ezt követõen 1964-tõl 3 évig a POTE rektora
volt. Rektorsága mások véleménye szerint mérföldkõ
volt, mivel erõs egyéniségével át tudott vinni olyan,
az egyetem egésze szempontjából fontos változtatá-
sokat, fejlesztéseket, amelyek késõbb is folytathatók
voltak. A rektori tanácsülések jegyzõkönyvei bizo-
nyítják, hogy még akkor sem vonult visza vélemé-
nyével, ha érezhetõ volt a kollégák nagyobb részének
ellenállása. Például a paraszolvencia kérdésében töb-
bek ellenérzését váltotta ki, amikor a klinikákon törté-
nõ magánpraxist kifogásolta, vagy az igényes tudo-
mányos kutatás fontosságát hangsúlyozta a gyógyító
és oktató tevékenységgel együtt.

A Kórélettani Intézetben elsõként tette lehetõvé
fiatal munkatársai számára az egy-két éves nyugati
országokban történõ kutatói tevékenységet akkor,
amikor az országos politika nem mindig nézte jó
szemmel az ilyen úgymond �utazgatásokat�. Késõbb
támogatta, hogy a már megszerzett nemzetközi kap-
csolatainkat tovább ápoljuk: nyugati vendégeket fo-
gadhattunk és magunk is egyre több nemzetközi kongresszusra
tudtunk kijutni. Õ maga nem sokat utazott, egyetlen tengeren tú-
li utazása 1964-ben történt; fiatalkori tengerészettel kapcsolatos
vonzódását kielégítve az egyik utat hajóval tette meg az ameri-
kai kontinensre. Neki köszönhetõ az is, hogy 1980-ban a még
eléggé nehézkes idegenforgalom ellenére még Dél-Afrikából is
több kutatót lehetett meghívni az általunk szervezett pécsi
Szatellita Szimpóziumra, amely a budapesti Élettani Világkong-
resszus kísérõ rendezvénye volt. Ugyanebben az évben jelent
meg a Kórélettani Intézetben addig nyert tudományos eredmé-
nyeit összefoglaló monográfiája.

Közmondásos volt Donhoffer professzor makulátlan angol
tudása, hogy anyanyelvi szintû német tudását ne is említsük. Ez-

zel kapocsolatban említhetõ, hogy professzor kollégái is gyakran
kikérték tanácsát elõadások, cikkek megírásakor. Volt arra példa,
hogy az elõadónak nem hitték el külföldön, hogy a Donhoffer ál-
tal lektorált elõadást õk írták, mivel az angol anyanyelvûeknek is
feltûnt az adott szövek jó minõsége. Itt jegyzem meg, hogy utol-
só egyszerzõs folyóiratcikkét, amely 84 éves korában jelent meg
egy jónevû folyóiratban, egy betû változtatás nélkül fogadták el
közlésre. Több róla szóló méltatásban is hangsúlyozzák külföldi
kollégái, ismerõsei kiváló nyelvtudását szakmai érdemei mellett.

Viszonylag késõn lett akadémikus, ennek fõbb okát többen
abban látták, hogy néhány olyan magas hivatali beosztású kollé-

gáját illette jogos bírálattal, akiknek lehetõségük volt arra, hogy
egyébként a szakma által indokolt akadémia taggá való választá-
sát hátráltassák. Egyik ilyen nyilvános bírálat egy fontos ember
angol nyelvtudásbeli hiányosságát érintette. Ennek kapcsán je-
gyezte meg egy pécsi tanártársa, hogy ez a világ legdrágább
nyelvleckéje volt, de nem a diák, hanem a tanár fizetett érte. Kö-
zel két periódusban volt az MTAOrvosi Osztályának elnöke. Eb-
ben a minõségében is jellemzõ volt rá a szigor, a pragmatikus in-
tézkedés és világos vezetõi stílus. Szándékait majdnem mindig
érvényre tudta juttatni, noha mások véleményét is mindig kikér-
te, azután pedig az õ már kész, de másokétól eltérõ elképzelését
úgy tudta nyilvánosan elõvezetni, hogy a legtöbben azt érezték,
mintha az õ véleményük érvényesült volna. Saját és mások ide-
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jét is értékesnek tartotta, amikor nem engedélyezett feles-
leges vitákat olyan ügyekrõl, amelyekben nem érvénye-
sülhetett az osztály szava. Titkárának egy kis történettel il-
lusztrálta az osztály szerepét a magyar orvostudomány
irányításában: �Tudod, amikor gyermekként egyszer vo-
nattal utaztam Körmöcbányára, az akkori vonatokon lévõ
fûtést szabályozó kart húzogattam jobbra-balra és azt hit-
tem, hogy ezzel a vonat sebességét tudom változtatni. No,
körülbelül ennyi a szerepe az Orvosi Osztálynak az orvos-
tudomány irányításában�.

Röviden hadd szóljak még az utolsó kerek negyedszá-
zadról. A 90-es években adott egyik interjúban említi,
hogy a kutatás területén hatalmas az elmaradás, a hang-
súly a molekuláris biológiai kutatásokra helyezõdött át.
Még utolsó éveiben is próbálta követni a legújabb fontos
felfedezéseket, rendszeresen olvasta a Science és a Nature
számait, de szomorúan bevallotta, hogy õ ebbe az új vi-
lágba már nem tud beleszólni. Tanítványai tudják, hogy
sok olyan megsejtése volt � részben híres tankönyvében,
részben egy-egy orvostudományi területrõl írt összefogla-
ló jellegû tanulmányában �, amelyek késõbb a modern
kutatási módszerek birtokában végzett kísérletek eredmé-
nyeként beigazolódtak, noha a legtöbb terület nem tarto-
zott kutatási érdeklõdéséhez. Utolsó egy-két évében látá-
sa már annyira meggyengült, hogy még lupe segítségével
sem tudott tartósan olvasni. Ezt szomorúan vette tudomá-
sul, de rádió segítségével élénken követte legalább a hazai
és nemzetközi kulturális és politikai élet eseményeit. A jö-
võ fejleményeirõl gyakran fejtette ki véleményét még 95
éves kora felett is, nyilván elsõsorban saját családja és fi-
atalabb munkatársai sorsa foglalkoztatta.

Mindvégig igen aktív volt és nem múlt el nap anélkül,
hogy legalább 4-5 órát ne töltött volna kedvenc folyóira-
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2002. július 1-jével hivatalosan elkezdte
munkáját a megválasztott új dékáni vezetés:
dr. Lénárd László dékán, dr. Németh Péter
gazdasági és klinikai dékánhelyettes, dr.
Nagy Judit tudományos dékánhelyettes és
dr. Csernus Valér oktatási dékánhelyettes.
Azok, akik figyelemmel kísérték az egyete-
mi integrációt követõ folyamatokat, a POTE
önállóságának elvesztésével kialakuló ag-
gasztó pénzügyi helyzetet és finanszírozási
gondokat, együttérzéssel és aggodalommal
figyelték karunk vezetõinek küzdelmét
megelõzõ pozícióink visszaszerzésére, a
pénzügyi stabilitás megteremtésére.

Az új dékáni vezetés felelõssége éppen
ezért hihetetlenül nagy, és ez mindenkép-
pen indokolttá teszi, hogy az Orvoskari Hír-
mondó lapjain munkájukról, elképzeléseik-
rõl rendszeresen hírt adjunk. Adékán tanév-

nyitó beszédében, illetve a Kari Tanács ülé-
sén részletesen kitért a 2002. július 1-jével
átvett helyzet ismertetésére és a várható in-
tézkedésekre. Az új dékáni vezetés három
fõ szempontot tart követendõnek munkája
során, melyek a következõk: pénzügyi
egyensúly, minõség és a tradíciók meg-
tartása. Minden bizonnyal az elsõ pont
meghatározza a továbbiakat és így teljesen
indokolt volt, hogy karunk vezetõi munká-
juk elkezdésekor tisztán és világosan kíván-
ták látni az orvoskar anyagi helyzetét. Kül-
sõ cég által végzendõ átvilágításra tettek ja-
vaslatot a rektornak az objektív helyzet fel-
tárására, azonban sajnos a PTE vezetése ezt
az indítványt elutasította. A tisztánlátást
nem segítette elõ a PTE Gazdasági Igazgató-
ságának tájékoztatása sem, akik mind a mai
napig nem szolgáltattak egyértelmû adatokat

karunk helyzetérõl. 
Az oktatási pénzekbõl

finanszírozott egységeink-
nek jelenleg kb. 770 millió

forint negatívuma van, amelynek kialakulá-
sához számos tényezõ vezetett el. Az egye-
temi integrációt követõen megszûnt az a jól
bevált rendszer, melyet a volt POTE Gaz-
dasági Igazgatósága mûködtetett, s mely-
nek eredményeként a gazdálkodási egysé-
gek havonta láthatták anyagi helyzetük
egyenlegét és annak megfelelõen gazdál-
kodtak. Nincs intézeti oktatási keretleosz-
tás, nincsenek valós naprakész adatok, így
csak a pályázati pénzek terhére végezhetik
el az elméleti intézetek oktatási feladatai-
kat, míg pénzügyi negatívumuk folyamato-
san nõ.

Ezen aggasztó és tarthatatlan állapot
miatt javasolta a dékáni vezetés, hogy az
Orvostudományi és Egészségtudományi
Centrum megerõsödésével létrejött Cent-
rum GH-hoz csatlakozhasson az orvoskar

Az új dékáni vezetés három hónapja



tai társaságában az intézetben. Keresték õt a legkülönbözõbb
szakmai ügyekben tanácsért, segítségért folyamodva. Nem isme-
rünk olyan esetet, hogy õ bárkit visszautasított volna, noha ter-
mészetesen neki is voltak kevésbé szimpatikus, vagy esetleg ki-
fejezetten kellemetlen emléket maguk után hagyó kollégái, akik-
rõl ugyan megvolt a véleménye, de ennek ellenére ajtaja nem
maradt zárva elõttük. Egyébként is lassú beszédû volt, minden
kimondott szavát alaposan meggondolta, de ahogyan idõsödött,
hosszabb szüneteket is tartott két mondata között, sõt néha egy
mondaton belül is. Errõl egy kis történet a 90-es évek elejérõl.
Akadémiai levelezõ tagságra való jelölés érdekében meghallga-
tást kért tõle egy professzor, és bár a kolléga a megbeszélt idõ-
ponthoz képest jelentõs késéssel érkezett meg hozzá, szívélyesen
fogadta. Miután türelemmel meghallgatta a kissé hosszúra nyúlt
szakmai bemutatkozást és az ajánlásért folyamodó kérést, a kö-
vetkezõt mondta a meglepett jelöltnek: �Nézze, én nem fogok
magára szavazni�. Majd jó félperces döbbent csend után hozzá-
tette: �mivel nem leszek jelen az akadémiai közgyûlésen�.

Egyetemi tanácsadói állásban volt életének utolsó negyed-
századában, és az intézet munkatársai bátran fodulhattak hozzá
bármely szakmai és személyes ügyben. Az õt az igazgatói beosz-
tásban követõ mindhárom utódja bizton számíthatott segítségére,
ötleteire, de õ � tudatában lévén saját erõs egyéniségének � na-
gyon vigyázott arra, hogy még a látszatát is elkerülje annak, hogy
bárkit irányítni akarna. Ha a tõle kapott tanácsot nem fogadták el,
soha nem éreztette neheztelését emiatt. Idõs korában talán job-
ban ki tudta fejezni baráti, érdeklõdõ személyiségét, mint aktív
idõszakában, amikor ezt a tulajdonságát csupán családjának tag-
jai, vele baráti viszonyban lévõ professzortársai és közvetlen
munkatársai érzékelték. 

Az alma mater mindig megbecsülte és figyelemmel kísérte
Donhoffer professzor személyét. 1996-ban Szentágothai és Ernst
professzor után egyetemünk professzorai közül harmadikként

megkapta a Honoris Causa doktori címet. Több alkalommal fel-
kérték egy-egy jelentõs egyetemi eseményben való részvételre,
véleményének kifejtésére. A legutolsó ilyen megnyilatkozására
1998-ban került sor, amikor az I. sz. Belgyógyászati Klinika
fennállásának 75. évfodulóját ünnepelték ünnepélyes keretek kö-
zött. Rövid köszöntõjét a shakespeare-i szavakkal kezdte: �Te-
metni jöttem és nem dicsérni�. Az ünneplésre összegyûlt közön-
ség zavart csendje után azután tisztázta, hogy az Ángyán János
professzor által mûvelt általános belgyógyászat temetésére gon-
dolt, amit sajnos ma már nem lehet folytatni úgyanúgy a nagyfo-
kú specializálódás és a tudásanyag exponenciális dinamikájú nö-
vekedése miatt.

Csendesen távozott 1999. január 12-én. Három nappal ko-
rábban még bent volt az intézetben és felhívta a rektort, hogy rá
most már ne számítsanak. Halála után nyitották fel az 1962-
ben(!) elhelyeztetett azonos szöveget tartalmazó két borítékot �
egyet az Akadémián, egyet a POTE Rektori Hivatalában: vég-
akaratában arról rendelkezett, hogy mi történjen vele kapcsolat-
ban halála után. Meglepõ módon 60 éves korában � tehát halála
elõtt 37 évvel � már eldöntötte, hogy halálhírét csak temetése
után hozzák nyilvánosságra és hogy semmilyen hivatalos gyász-
beszédet ne tartsanak. Továbbá, amennyiben lehetséges, hamva-
it felesége hamvaival együtt az MTA Farkasréti Temetõben lévõ
panteonjában helyezzék el, ami szûk családi körben meg is tör-
tént. Donhoffer professzor talán utolsó, szakmai intelme, biztatá-
sa, amelyet halálos ágya mellett éppen jelen lévõ Méhes Károly-
nak, az MTA Orvosi Osztály akkori elnökének mondott, miköz-
ben már teljesen elgyengülve, infúziós csövekkel volt körülvéve,
a következõ volt: �Aztán jó osztályülést tartsál!�

Elõadásommal a Kórélettani Intézet minden tagja nevében
tisztelettel hajtok fejet mesterünk, Donhoffer professzor emléke
elõtt születésének századik évfordulóján.
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oktatási egységeinek pénzügyi rendszere is.
Ezt a PTE rektori vezetése nem engedé-
lyezte indokként felhozva, hogy az OEP-tõl
jövõ, a betegellátás finanszírozására szol-
gáló pénzek és az Oktatási Minisztériumból
(OM-bõl) jövõ oktatási pénzek összemosá-
sára lenne lehetõség. Ezen negatív hozzáál-
lás miatt a dékáni vezetés úgy döntött, hogy
az orvoskaron belül pénzügyi csoportot hoz
létre, amely néhány kiváló szakember al-
kalmazásával képes lesz felgöngyölíteni az
eddig enyhén szólva kaotikus helyzetet és
reálisan kezelni az elkövetkezendõ konszo-
lidációs idõszakot.

Adékán és a dékáni vezetés az orvoskar
által �vonszolt� igen jelentõs hiány felszá-
molása mellett a harmadik évébe lépõ
gyógyszerész szak infrastrukturális felté-
teleinek megteremtésével is szembesült,
melynek anyagi fedezete szintén nem volt
biztosítva. 

Dr.Tóth József rektor elrendelte az Or-
voskar Konszolidációs Bizottságának felál-

lítását, melynek elnöke Lénárd László dé-
kán, tagjai: Ferenci József, a Centrum GH
fõigazgatója és Légrádi Zsolt, a PTE Gaz-
dasági Hivatalának fõigazgató helyettese,
továbbá Németh Péter és Csernus Valér
dékánhelyettesek. A bizottság feladata kon-
szolidációs terv készítése az orvoskarnál
mutatkozó hiányok csökkentésére. Az elkö-
vetkezendõ idõkben így a kari vezetés inté-
zetrõl-intézetre haladva részletesen fogja
megvizsgálni az oktatási egységek gazdál-
kodását, a bérkifizetéseket, a munkaköri el-
oszlást, az oktatási feladatokkal részará-
nyos kiadásokat. Már az eddig begyûjtött
adatok alapján világossá vált, hogy az asz-
szisztensi-technikusi létszám túlméretezett
a meglévõ feladatokhoz képest. Sajnos a
korábbi dékáni vezetés által bevezetett lét-
számstop ezt a kedvezõtlen folyamatot nem
változtatta meg, így további lépések szük-
ségesek.

A cikk írójaként, ill. intézetvezetõként
szeretném azt a többször már elmondott ja-

vaslatomat megismételni, hogy oktatási fel-
adataink mai állapotoknak megfelelõ szemé-
lyi és dologi költségeit egyaránt figyelembe
véve, számoljunk újra és ezt tegyük le a dé-
káni vezetés asztalára. Nem lehet tudni
ugyanis, ki és mikor számította ki, hogy men-
nyi pénzbõl kellene oktatnunk és a megálla-
pított oktatási kvóta valóban mire elég. Úgy
gondolom, a kari vezetésnek ezen adatok bir-
tokában komoly érvei lennének az oktatásfi-
nanszírozás javítására nemcsak a helyi, ha-
nem felsõbb vezetés szintjén is.

Ezen rövid beszámoló arra elegendõ,
hogy az olvasó számára világossá tegye,
hogy Lénárd László dékán és helyettesei
mire vállalkoztak. Biztos, hogy az elkövet-
kezendõ idõkben sokak számára fájdalmas
döntéseket is meg kell majd hozniuk, azon-
ban az orvoskar megerõsödésének érdeké-
ben a jó szándékú, korrekt és szakmailag
megalapozott döntések feltehetõen támoga-
tásra fognak találni. 

Dr Rõth Erzsébet felelõs szerkesztõ



Múlt havi szá-
munk 16. olda-
lán közöltük
Szabó László

Gy. egyetemi tanár írását egy új
gyógyszerészeti tárgyról Növénytan
és farmakognózia címmel. A szerzõ
és tantárgyfelelõs képét viszont kife-
lejtettük. Kérjük Professzor Úr és az
olvasók szíves elnézését.

!

Szabó László Gy. egyetemi tanár

Aztán a gépcserénk sem zajlott simán. Sikerült valamilyen
módon eltüntetni a Mozgástani Intézet híreit, amit ebben a
számban pótolunk, és kérjük Ángyán professzor szíves bo-
csánatát.
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DÉKÁNI VEZETÕI 
ÉRTEKEZLETEK

2002. szeptember 25.

A Gazdálkodási Bizottság döntött arról, hogy következõ
ülését október 2-án tartja, amikor áttekintik a kar gazdasá-
gi helyzetét. A gazdálkodási és létszámadatokat Légrádi
Zsolt e-mailen küldi meg a vezetésnek.

!
A Kari Tanács ülése 24-én, a Szenátusé 30-án lesz. Az ok-
tóber 23-i ünnepségrõl dr. Lénárd László dékán egyeztetett
dr. Péter Károllyal, és a diákok vezetõivel közösen szerve-
zik meg az ünnepséget.

!
Sürgõsen át kell tekinteni a hallgatói térítések és juttatások
szabályzatát, mivel az ösztöndíjak kifizetése nem késhet.
Ezt a hallgatók vállalták, de nem teljesítették. Aszabályzat-
tervezetet elõször a vezetés nézi át, majd a tanács elé kerül
szavazásra.

!
A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos teendõket sürgõsen
rendezni kell. A Fitológiai Tanszék létrehozása sürgetõ, az
intézet elhelyezése a Rókus u. 2. sz. épületben lehet.

!
A dékáni vezetés felkéri Szabó Gyula professzort, hogy a
fogászképzés távlati terveit november közepére készítse el.

2002. október 2.

Szó volt a Gyógyszertechnológiai Intézet október 11-i ünne-
pélyes átadásáról.

!
Dr. Lénárd László dékánt a Német Önkormányzat, dr.
Szendi Zoltán, a BTK német tanszékének vezetõje és a
hallgatók védnökségre kérték fel.

Dr. Rõth Erzsébet

HIBAIGAZÍTÁS

Dr. Lénárd László dékán köszöntöt-
te az új összetételben elõször tanács-
kozó ttestületet. Megköszönte a ko-
rábbi dékáni vezetés kitartó munká-
ját dr. Fischer Emil volt dékánnak,
valamint Tóth Gyula, Nagy Lajos és
Szabó István volt dékánhelyette-
seknek.

1. Dékánhelyettesi pályázatok 
véleményezése 
(A pályázatok a könyvtár olvasóter-
mében megtekinthetõk)

Dr. Lénárd László dékán el-
mondta, hogy a rektor és dékánok
helyetteseiket maguk választják, de
a tanács, illetve a szenátus vélemé-
nyét kikérik, ennek a szavazásnak
viszont valódi jogérvénye nincsen. 

A dékán a gazdálkodási-klinikai
posztra és egyben általános dékán-
helyettesi posztra is dr. Németh Pé-
ter professzort kérte fel. Németh
professzor sokszor bizonyította gaz-
dálkodáshoz való hozzáértését.
1996-97-tõl az egyetem távlati fej-
lesztési terveinek kidolgozásában,
sikeres pályázatok összeállításában
vett részt az egyesülés elõtt és után
is. A K+F bizottság vezetõje volt.

Az oktatási dékánhelyettesi pozí-
ciót dr. Csernus Valér professzor lát-
ja el, aki több mint 10 éve dolgo-
zik/dolgozott az Oktatási Bizottság-
ban tagként vagy elnökként, és a sza-
bályzatalkotásban, a kreditrendszer
kialakításában jelentõs munkát vég-
zett. Nagy szükség van hozzáértésé-
re, mivel a gyógyszerészképzés is na-
gyon sok feladatot ad, valamint a fo-
gász szak oktatása is fejlesztésre vár.

Dr. Nagy Judit professzor asz-
szony a tudományos dékánhelyette-
si munkát fogja ellátni. Tudomá-
nyos munkája nemzetközileg elis-
mert, számos esetben volt a legjobb
oktató vagy szerepelt a legjobb ok-
tatók között. Kiemelkedõ oktatói és
tudományos munkája mellett õ a
klinikai doktori iskola vezetõje is.

Határozat: Az Általános Or-
vostudományi Kar Tanácsa dr.
Csernus Valér professzort 69 igen,
3 nem, 4 tarózkodással, dr. Nagy
Judit professzor asszonyt 73 igen,

0 nem és 3 tartózkodással, dr. Né-
meth Péter professzort 74 igen, 1
nem és 1 tartózkodással szavazta
meg dékánhelyettesnek.

2. Dékán emeritus tiszteletdíj 
összegének megszavazása

Az új egyetemi szabályzat sze-
rint a három évet letöltött dékánok
dékán emeritus címet nyerhetnek el,
melyrõl a szenátus dönt. Dr. Fischer
Emil dékán ezt a címet, mellyel egy
év idõtartamra tiszteletdíj jár, el-
nyerte. A tiszteletdíj összege egy-
vagy kétszeres minimálbér lehet.
Dr. Lénárd László dékán javaslatát,
hogy ez az összeg a minimálbér
kétszerese (jelenleg havi 100 ezer
forint) legyen, a tanács 2 tartózko-
dással elfogadta.

3. Dékánhelyettesi illetménykiegészítés
összegének megszavazása

A dékánhelyettesi illetményki-
egészítés 1,5-4 szeres minimálbér
lehet. Dr. Lénárd László dékán ja-
vaslatára a tanács egyhangúlag
úgy határozott, hogy az illet-
ménykiegészítás a minimálbér há-
romszorosa, azaz személyenként
150 ezer forint legyen.

4. Egyetemi docensi pályázat 
véleményezése

Néhány pályázatot a jelenlegi
dékáni vezetés megörökölt. Ilyen dr.
Szilvássy Zoltánnak, a Debreceni
Egyetem Farmakológiai és Far-
makoterápiai Intézete egyetemi ta-
nárának docensi pályázata. Az utób-
bi idõben megváltozott az egyetemi
tanárok kinevezések rendje. Tavaly-
tól van érvényben az a törvény,
mely kimondja, hogy az egyetemi
tanári kinevezés egyetemre szól. Te-
hát aki egyetemi tanár pl. Szegeden,
az nem egyetemi tanár Pécsett. A
meghívás, melynek végig kell men-
nie a procedúrán (lásd keretes írá-
sunkat a 15. oldalon), egy évet vesz
igénybe.

A kiküldött bizottság (dr. Nagy
Judit elnök, dr. Botz Lajos, dr.
Fischer Emil) egyhangúlag támo-
gatta a pályázó kinevezését. Koráb-

Az Általános   
2002. szeptember 18.
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bi szavazások: Tanári Testület: 39 igen, 12
nem, 6 tartózkodás; Oktatási Bizottság: 4
igen, 0 nem, 6 tartózkodás; Tudományos Bi-
zottság: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

Határozat: Az Általános Orvostudo-
mányi Kar Tanácsa dr. Szilvássy Zoltánt
60 igen, 9 nem, 7 tartózkodással szavazta
meg docensnek a Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézethez.

5. Szervezeti egységvezetõi pályázatok 
véleményezése

Gyógyszerhatástani Intézet � dr. Barthó
Loránd professzor (Tanári Testület: 54, 0, 3;
Oktatási Bizottság: 10, 0, 0; Tudományos Bi-
zottság: 11, 0, 0)

Humán Anatómiai Intézet � dr. Csernus
Valér professzor (Intézeti: 10, 0, 1; Tanári
Testület: 53, 1, 3; Oktatási Bizottság: 10, 0, 0;
Tudományos Bizottság: 11, 0, 0)

Gyógyszertechnológiai Intézet � dr.
Dévay Attila egyetemi docens (Tanári Testü-
let: 57, 0, 0; Oktatási Bizottság: 10, 0, 0; Tu-
dományos Bizottság: 11, 0, 0)

Urológiai Klinika � dr. Farkas László
professzor (Intézeti: 16, 0, 0; Tanári Testület:
57, 0, 0; Oktatási Bizottság: 10, 0, 0; Tudo-
mányos Bizottság: 11, 0, 0)

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
� dr. Szilvássy Zoltán (Intézeti: 10, 1, 0; Ta-
nári Testület: 34, 13, 10; Oktatási Bizottság:
0, 2, 8; Tudományos Bizottság: 7, 2, 2)

Határozat: A Kari Tanács az alábbi
eredménnyel szavazta meg a szervezeti
egységvezetõi felterjesztéseket:

Dr. Barthó Loránd 76 igen, 0 nem, 0
tartózkodás; dr. Cserenus Valér 74 igen, 2
nem, 0 tartózkodás; dr. Dévay Attila 73
igen, 0 nem, 3 tartózkodás; dr. Farkas
László 73 igen, 0 nem, 3 tartózkodás; dr.
Szilvássy Zoltán 58 igen, 12 nem, 6 tartóz-
kodás.

6. Dr. Koji Takeuchi egyetemi tanár és 
dr. Glant Tibor egyetemi tanár �Honoris Causa�
doktori címre történõ felterjesztése

A Kari Tanács megszavazta dr. Glant
Tibor (73 igen, 1 nem, 2 tartózkodás); és
dr. Koji Takeuchi (72 igen, 1 nem, 3 tartóz-
kodás) �Honoris causa� doktori címre tör-
ténõ felterjesztését.

7. Jubileiumi oklevelek odaítélésének 
véleményezése

Az új egyetemi szabályzat rendelkezik ar-

ról, hogy formálisan szavazni kell a kérdésrõl
elõször a Kari Tanácsban, majd a Szenátus-
ban.

A Kari Tanácsülés a Jubileiumi okleve-
lek odaítélésére történt elõterjesztést egy-
hangúlag elfogadta.

8. AHumán Anatómiai Intézet 
névváltoztatási kérelme

Határozat: a Kari Tanács egyhangúlag
elfogadta a Humán Anatómiai Intézet
Anatómiai Intézetre történõ névváltoztatá-
sának javaslatát.

9. Dékáni beszámoló
Felvételi adatok és rezidensképzés
Amagyar oktatásban 152 államilag finan-

szírozott és 10 költségtérítéses képzésben
résztvevõ hallgatót vettünk fel az Általános
Orvostudományi Karon. Az angol képzésre
felvettek száma 30. A fogorvosi szakra 19 fõt
vettünk fel az államilag finanszírozott kép-
zésre, 3 fõ költségtérítéses képzésben vesz
részt (22). A gyógyszerész szakon 31 fõ álla-
milag finanaszírozott képzésre, 2 fõ költség-
térítéses képzésre nyert felvételt. Tehát 250 új
graduális hallgatónk van.

A PhD képzésben 196 egyéni hallgató
vesz részt. 55 fõ államilag finanszírozott hall-
gató van és nyáron 25 új hallgató került felvé-
telre. A rezidensképzést illetõen 1999 októbe-
rében 128 hallgató volt, a 2000-es kezdés so-
rán 112, 2001 októberében pedig 122 hallga-
tó. 135 új, zömében friss diplomás orvoskol-
léga belépése várható ebbe a képzésbe. Ter-
mészetesen vannak hiányszakmák és divato-
sabb szakmák. Problémát jelent, hogy elmé-
leti intézetekbõl nem lehet orvosi szakvizsgát
tenni mint korábban, kivétel ez alól a mikro-
biológia, patológia és az igazságügyi orvos-
tan. Az elméleti intézetek kiürülnek, biológu-
sokkal kell feltölteni a létszámot, ami kutatás
szempontjából jobb lehet, de oktatás szem-
pontjából nem feltétlenül az. Változtatni kell
a szabályozáson, az elméleti intézeteknél vala-
milyen szakképesítést kellene elismertetni.

Gazdasági helyzet
Az új dékáni vezetés úgy vette át a kar irá-

nyítását, hogy a gazdálkodásra semmiféle rá-
látása nem volt. Az egyetem 9 kara közül
nyolcnak van gazdasági hivatala, egyedül az
orvoskarnak nincs. Úgy tûnik, a gazdasági
vezetés és dr. Tóth József rektor is belátta,

hogy ha gazdálkodni akarunk, olyan szakem-
berekre van szükségünk, akik az egészség-
ügyet egyben látják.

A karra vonatkozó kimutatásból kitûnik,
hogy az 1,3 milliárdos OM költségvetésbõl
július 1-jén a kar hiánya 770 millió forint. Eb-
ben benne van egy 291 milliós, korábbi évrõl
áthúzódó hiány is. Gyakorlatilag megszûnt az
intézeti gazdálkodás az OM vonalán. Nincs
intézetekre lebontott mûködési keretgaz-
dálkodás. Az Orvoskari Tanács már 2001.
szeptember 15-én elfogadott egy bizonyos
restrikciós tervet � leépítések, átalakítások,
tanszéki egyéb konszolidációk �, amibõl nem
lett semmi. Az angol pénzbõl 46 millió forin-
tot költöttünk a Gyógyszertechnológiai Inté-
zet és a Gyógyszerészeti Intézet oktatási he-
lyiségeinek a kialakítására. Sajnos ütemterv
és felmérés nem készült a gyógyszerészkép-
zés akkreditációjához szükséges tanszékek
létrehozására, márpedig az akkreditáció jövõ-
re esedékes.

Dr. Tóth József rektor megbízta dr. Lé-
nárd László dékánt egy bizottság létrehozásá-
val, melynek feladata a kar gazdálkodásának
vizsgálata és a megoldást elõsegítõ javaslatok
megtétele. Abizottság tagjai: dr. Lénárd Lász-
ló dékán, dr. Kosztolányi György centrumel-
nök, dr. Németh Péter és dr. Csernus Valér
dékánhelyettesek, dr. Kovács Bálint centrum-
elnök-helyettes, Légrádi Zsolt és Ferenci Jó-
zsef. Az eredményes gazdálkodás érdekében
az intézeti keretgazdálkodást vissza kell állí-
tani, de mûködési keret addig, amíg a bizott-
ság nem tisztázza a pénzügyi helyzetet, nincs.
Ez azt jelenti, hogy bárki bármit vásárol, az a
fizetõs képzési összegeket terheli. A létszám-
stopot, amit még a régi dékáni vezetés jelen-
tett be, senki nem vonta vissza. Felterjesztése-
ket a dékáni vezetés nem tud elfogadni, mert
az új bérbeállásokkal akkora bérûr keletkezik,
amit egy jól mûködõ kar sem tud kezelni. 

A jelenlegi feladat a túlélés és a gyógy-
szerészképzés megvalósítása. Ahárom szakra
nagyon nagy szükségünk van.

Dr. Szekeres Júlia professzor asszony arra
kérte a dékáni vezetést, ha valóban az angol
pénz a mûködési keret, akkor tudni kell, hogy
mennyi maradt a pénzbõl, hogy intézetenként
óraszám-arányosan le lehessen osztani.

Dr. Szabó Gyula professzor abban is
problémát lát, hogy nincs a karnak év elején
elfogadott költségvetése és a teljesítés sincs
ellenõrizve. A jelenlegi helyzetben megfonto-
landónak tartja a szakban való gondolkodást,

   Orvostudományi Kar Tanácsának ülése



ez kisebb költségekkel jár.
Dr. Lénárd László dékán válaszában

elmondta: a szak kritériuma, hogy külön
folyik a képzése és legalább öt tanszéke,
vagy tanszék-kezdeménye van. Aszak ala-
pításának elfogadását követõen megkez-
dõdik az oktatás, majd az elsõ diploma
után jöhet csak a karosítás. Ha PhD képzé-
si joga van a szaknak, csak akkor kérheti a
kari akkreditációt.

Dr. Szolcsányi János professzor el-
mondta, hogy felkereste dr. Tóth József rek-
tort, akivel megbeszélte, hogy a gyógysze-
rész szak költségeit az Általános Orvostudo-
mányi Kar nem tudja kigazdálkodni. Az
egyetem viszont 9,7 milliárd forint fejleszté-
si pénzt nyert. Apénz elosztására létesült fej-
lesztési bizottságban eddig nem volt orvos-
kari képviselõ, most már van kettõ. A köz-
ponti elvonásokból képzõdõ keret központi
fejlesztések fedezetéül is szolgál. Tehát a
gyógyszerész szak pénzébõl ne vonjanak el
23 %-ot, mert itt új fejlesztés történik. Az
építkezés költségeit a központi keretekbõl
kell fedezni.

Mózsik professzor kérdésében az inté-
zeti keretgazdálkodás témájához tért visz-
sza megállapítva, hogy az I. sz. Belklinika
gazdálkodása nem veszteséges.

Dr. Lénárd László dékán válaszában
elmondta, tudomása szerint az IDP-re 6
milliárd forintot kap az egyetem. Ebben
gyógyszerészképzés és állatház is szere-
pel. Õ is a decentralizált gazdálkodás híve,
a fejlesztést pedig regionális stratégiai
ügynek tekinti.

Az a célunk, hogy ne egymás ellen,
hanem egymással próbáljunk dolgozni.
Az a célunk, hogy a Rókus u. 2-t nagyon
minimális, képletes összegért megkap-
juk. Most ebben kéri a kar vezetése
mindenkinek a segítségét.

10. Bejelentések
Dr. Lénárd László a Kari Tanács nevé-

ben is gratulált dr. Csernus Valér, dr. Illés
Tamás, dr. Farkas László és dr. Seress
László professzori kinevezéséhez, melyet
augusztus 6-án a köztársasági elnöktõl vet-
tek át.

Összefoglalta az elmúlt idõszakban
létrejött új intézetek sorát: Gerontológiai
Tanszéki Csoport � dr. Székely Miklós, Im-
munológiai és Reumatológiai Klinika � dr.
Czirják László, Onkoterápiás Intézet � dr.
Krommer Károly, majd késõbb Gyógysze-
részeti Intézet � dr. Botz Lajos, Gyógysze-
részeti Kémiai Intézet � dr. Perjési Pál,
Gyógyszertechnológiai Intézet � Dévay
Attila, Gyógyszerhatástani Intézet � dr.

Barthó Loránd.
Bejelentette dr. Magyar Bálint minisz-

ter látogatását (szeptember 19.). Beszélt a
Balassa János Kollégium 30 éves fennállá-
sának ünnepségérõl, valamint arról, hogy
kiváló Hallgatói Önkormányzata van a
karnak és a két kollégiumnak. A Balassa
Kollégium majdnem 40 millió forintot
nyert el pályázaton bútorok vételére (lásd
írásunkat a 28. oldalon). Felsorolta a kö-

zeljövõ rendezvényeit (orvosavatás,
Donhoffer professzor születésének 100.
évfordulójára rendezendõ emlékülés, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöksé-
gének kihelyezett ülése a PAB-ban, a
Szentágothai-sétány avatása, Kari Tanács-
ülés, a Szenátus ülése, Orvosnapok stb.).

(Buzogány)
A tanácsülés jegyzõkönyve a könyvtár
olvasótermében megtekinthetõ.
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2002. szeptember 24.

1/ Aktuális ügyek
1/a PhD hallgatók ügyei

Dr. Szõke Katalin I. éves PhD hallgató (Biológiai Intézet) 2001-ben elnyert PhD ösz-
töndíjára nem tart igényt, tekintettel arra, hogy tanulmányait Németországban folytatja.
Kérését a DT támogatja.

Dr. Schwarcz Attila III. éves PhD hallgató (Idegsebészeti Klinika) 2002. október 1-
tõl szeretné megszüntetni állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát tekintettel arra, hogy
rezidensi programban vesz részt. Kérését a DT támogatja.

Dr. Szakmány Tamás I. éves PhD hallgató (Klinikai Kémiai Intézet) 2002. október 1-
tõl szeretné megszüntetni állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát tekintettel arra, hogy
rezidensi programban vesz részt. Kérését a DT támogatja. Egyben benyújtotta elõbírálati
tervét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a vé-
dési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Bátor Judit I. éves PhD hallgató (Biológiai Intézet) 2002. szeptember 1-tõl 1 év-
re szeretné tanulmányait megszakítani, tekintettel arra, hogy intézeti állást kapott. Kéré-
sét a DT támogatja.

Dr. Kvell Krisztián I. éves PhD hallgató (Immunológiai és Biotechnikai Intézet) 2002.
október 1-tõl 2003. szeptember 30-ig szeretné tanulmányait megszakítani, tekintettel ar-
ra, hogy Svájcban tanulmányúton vesz részt. Kérését a DT támogatja.

Csóka Balázs III. éves PhD hallgató (Központi Kutató Laboratórium) benyújtotta ér-
tekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponen-
sek és a védési bizottság kijelölése megtörtént.

Czakó Márta, dr. Cser Beatrix, dr. Havasi Viktória, dr. Kárteszi Judit és dr. Komlósi
Katalin PhD hallgatók (Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani Intézet) részt vettek és
vizsgát tettek a III. Magyar Sejtanalitikai Konferencián. Témavezetõjük, dr. Melegh Bé-
la egyetemi tanár 40 kreditpont odaítélését javasolja nevezettek részére. A DT a kiegészí-
tõ információk beérkezése után dönt a kérdésrõl.

Dr. Minda Hajnalka III. éves PhD hallgató (Gyermekklinika) PhD szigorlata 2002.
szeptember 16-án summa cum laude eredménnyel megtörtént. 

PhD felvételi
Afelvételt nyer hallgatók közül Gonda Edit, Laki Judit, Laczkó Rozália és Zoboki Tímea

nem kívánják igénybe venni a PhD ösztöndíjat. Ezért a felvételt nyertek névsora változott. 
Bánki Cecília � Dr. Szabó Imre
Benkõ László � Dr. Rõth Erzsébet
Bíróné Molnár Valéria � Dr. Szelényi Zoltán
Bognár Zita � Dr. Rõth Erzsébet
Boronkai Árpád � Dr. Rõth Erzsébet
Dr. Bölcskei Kata � Dr. Szolcsányi János
Bui Annamária � Dr. Kilár Ferenc
Gasz Balázs � Dr. Rõth Erzsébet

A Doktori Tanács ülése
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A Magyar Akkreditációs Bizottság már az elmúlt években is meg-
vizsgálta a pályázó személyeket, most azonban a sorrendet megvál-
toztatta, s ezzel bonyolultabbá vált a kinevezések rendje.
Minden évben június 15-ig kell a professzori felterjesztéseket elkül-
deni és az Oktatási Közlönyben augusztus 31-ig közzé tenni. Ezt kö-
vetõen a pályázat benyújtása 30 nap alatt történik, legkésõbb októ-
ber 31-ig. Az egyetem közvetlenül a MAB-hoz küldi a pályázatokat
november végéig. AMAB visszaküldi az állásfoglalását és ennek is-

meretében szavaz a Kari Tanács és a Szenátus március 31-ig. Utána
április 15-ig kell az Oktatási Minisztériumhoz felterjesztéssel élni,
majd július 1-jén a Köztársaság elnöke az egyetemi tanárt kinevezi. 

Ez a procedúra azt jelenti, hogy stratégiailag mindenképpen elõre
kell gondolkodni a tanszéki utódlások ügyeiben.
(Dr. Lénárd László dékán hívta fel a tanácstagok figyelmét a változásokra
a tanácsülésen.)

AZ EGYETEMI TANÁROK KINEVEZÉSEK RENDJE

Halidi Nadia � Dr. Somogyi Béla
Jakab Ferenc � Dr. Emõdy Levente
Jánosi László � Dr. Kilár Ferenc
Karsai Árpád � Dr. Kellermayer Miklós
Koltai Katalin � Dr. Tóth Kálmán
Kozma Noémi � Dr. Szekeres Júlia
László Renáta � Dr. Pajor László
Meskó Norbert � Dr. Szabó Imre
Molnár Gergõ Attila � Dr. Nagy Judit
Pálfi Anita � Dr. Tóth Kálmán
Pálinkás László � Dr. Németh Péter
Sarlós Patrícia � Dr. Mózsik Gyula
Somogyi Réka � Dr. Bellyei Árpád (Dr. Pintér András)
Szarka Krisztina � Dr. Somogyi Béla
Szigeti András � Dr. Sümegi Balázs
Tapodi Antal � Dr. Sümegi Balázs
Tóth Attila � Dr. Szabó Imre
Dr. Bognár Zita dr. Rõth Erzsébet programjába nyert felvé-

telt, azonban dr. Sümegi Balázs programjában szeretné tanulmá-
nyait megkezdeni. A két programvezetõ írásban nyilatkozott a
változtatás elfogadásáról. A kérést a DT támogatja.

A PhD állami ösztöndíjat a képzés során lemondott hallgatók
fel nem használt ösztöndíjának felhasználási lehetõségével a DT
a következõ ülésen foglalkozik.

1/b Egyéni felkészülõk ügyei:
Dr. Fábián Zsolt egyéni felkészülõ (Biológiai Intézet) PhD

szigorlata 2002. szeptember 4-én summa cum laude eredmény-
nyel megtörtént. 

Dr. Csanaky Iván László egyéni felkészülõ (Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet) PhD szigorlata 2002. szeptember 5-
én summa cum laude eredménnyel megtörtént. 

Dr. Jósvay János egyéni felkészülõ (MH Központi Honvéd-
kórház � Ortopédiai Klinika) PhD szigorlata 2002. szeptember
12-én summa cum laude eredménnyel megtörtént. 

Dr. Vereczkei András egyéni felkészülõ (Sebészeti Klinika �
Ortopédiai Klinika) PhD szigorlata 2002. szeptember 19-én
summa cum laude eredménnyel megtörtént. Az opponensek és a
védési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Ábrahám Hajnalka egyéni felkészülõ (Humán Anatómi-
ai Intézet) PhD szigorlata 2002. szeptember 4-én summa cum
laude eredménnyel megtörtént. Az opponensek és a védési bi-
zottság kijelölése megtörtént.

Dr. Lubics Andrea egyéni felkészülõ (Humán Anatómiai In-
tézet) PhD dolgozatának opponensei és a védési bizottság kijelö-
lése megtörtént.

Szõke Éva egyéni felkészülõ (Farmakológiai és

Farmakoterápiai Intézet) PhD dolgozatának opponensei és a vé-
dési bizottság kijelölése megtörtént.

Szakál Dóra egyéni felkészülõ (Orvosi Mikrobiológiai és
Immunitástani Intézet) PhD értekezésének beadási határidejét
kéri módosítani 2003. március 31-ig tekintettel arra, hogy két el-
sõ szerzõs kézirata elbírálás alatt van, de még az elfogadásról
igazolása nincs. Kérését a DT támogatja.

Dr. Sipos Katalin egyéni felkészülõ (Biokémiai és Orvosi
Kémiai Intézet) értekezésének védése 2002. augusztus 15-én 96
%-os eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag
javasolja az EDHB-nak a PhD cím odaítélését.

Dr. Walter-Szánya Jolán egyéni felkészülõ (Klinikai Kémiai
Intézet) értekezésének védése 2002. szeptember 2-án 96 %-os
eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag java-
solja az EDHB-nak a PhD cím odaítélését.

1/c Új egyéni felkészülõk ügyei:
Dr. Faluhelyi Zsolt (Baranya m. Kórház Onkológiai Osztály)

egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni dr. Ember István
egyetemi tanár programjához. Kérését a DT támogatja.

Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár levele dr. Carlos
Lumiguano Zumira felvételével kapcsolatban. A DT a teljes pá-
lyázati anyag beérkezése után dönt nevezett felvételérõl.

2/ Egyebek
� Dr. Cholnoky Péter emeritus fõiskolai tanár kandidátusi át-

minõsítési kérelme. Kérését a DT támogatja.
� Dr. Borbély Péter a Hamburgi Egyetemen 1993-ban meg-

szerzett posztgraduális képzésének elismerését kéri. A benyújtott
anyag a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban elõírtaknak nem
tesz eleget. A DT az anyag kiegészítése után dönt a kérdésrõl.

� Dr. Nagy Judit egyetemi tanár levele Tempus Közalapít-
vány körlevelével kapcsolatban. A doktori iskolák hatásköre a
megnevezett kiadványba kerülés.

� Dr. Szabó László Gy. tanszékvezetõ egyetemi tanár (TTK)
és dr. Barthó Loránd egyetemi tanár levele a Gyógyszertudo-
mány Doktori Iskolához történõ csatlakozásával kapcsolatban
(témavezetõként illetve alapító tagként). A DT a kéréssel egyet-
ért, de a Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetõjének írás-
beli véleményét bekéri.

� Dr. Rodler Imre fokozat odaítélési kérelme. A DT az elõzõ
ülésének határozata alapján a Klinikai Orvostudomány Doktori Is-
kola vezetõjének megküldte az anyagot. Írásbeli állásfoglalás még
nem érkezett az ügyben. A DT a beérkezõ vélemény alapján dönt.

Dr. Fischer Emil egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
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A szeptemberi szorgalmi idõszak
kezdete számos gondolatot vet fel
az egyetemünkön már 1973 óta fo-

lyó fogorvosképzésrõl. Annál is inkább idõ-
szerû ez, mert most kinevezett dékánunk elõ-
ször adott megbízást írásban a fogorvos-
tudományi szak vezetésére. Egy kevéssé
megkésettnek tûnõ hiánypótlás jeleként érté-
kelhetjük ezt a lépést, ha azt vesszük figye-
lembe, hogy az 1996. évi akkreditációs eljárás
is kérte már ezt a dokumentumot. Nekünk,
akik régóta dolgozunk a képzésben, ez nem
okoz meglepetést, hiszen jól emlékszünk arra
a POTE számára igen szomorú történetre, mi-
kor egyik rektorunk úgy ment el a rektori ér-
tekezletre, hogy nem tudott még arról, hogy
fogorvosképzés folyik a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetemen. Nyilván nehezen bocsátja
meg nekem az olvasó ezeket a kemény, de
igaz szavakat. Csak azért veszem a bátorságot
leírni, mert aggódom az orvoskar közéletéért,
a kar problémamegoldó képességéért és fejlõ-
déséért.

Mindig bizonytalannak tûnõ hiányok
mellett az utóbbi hónapokban a Centrum ve-
zetése a klinikák veszteségeit tisztázta, és lát-
szanak a hiányt termelõ helyek és azok a
nagyságrendek, amelyekbõl a sok százmilliós
veszteségek adódnak. Ugyanilyen átlátható
nyomonkövetés lenne szükséges az oktatásra
szánt pénzforrásokról is. Nem látszik világo-
san, milyen döntésmechanizmusok és felelõs-
ségek vannak olyan �hagyományos eljárá-
sok� mögött, mely szerint szélsõségesen nagy
óraszámban oktató klinikák MEP finanszíro-
zásban dolgozó oktatókkal végeztessen el
graduális képzésben például 2500 (sic!) óra-
számot évente. Még Bellyei rektor idejében
meghozott döntés volt, hogy az intézeti pro-
fesszor került állami finanszírozásba az
endostruktúra kialakítása során, az összes töb-
bi klinikai oktató bére a betegellátás teljesít-
ménye szerint kapott Betegbiztosítási Pénztár-
összegekbõl kerül �pótlásra�. Ez a rendszer
még valahogy védhetõ olyan klinikai tárgyak-
nál, amelyek egy vagy két féléves idõszakban
egy-két órás elõadással és gyakorlattal vesz-
nek részt a képzésben. Azonban ott, ahol öt év
képzését kell egy klinikának hozzávetõleg
50%-ban teljesíteni évente, már nem ugyanaz
a hallgató-oktatói munka. 

Az oktatási kormányzat évente majdnem
100 millió Ft-ot ad a pécsi fogorvosoktatásra.
Az egyetem törvényesen megállapított joga a
bázisfinanszírozás arányainak meghatározása.
Azonban nehéz leírni és még inkább számsze-

rûen bizonyítani azt, hogy a fogorvosképzés-
tõl történõ drasztikus elvonás milyen nagy ká-
rokat teremt abban a szellemi értékteremtés-
ben, amely a fogorvosképzésben folyik. Szin-
te már jugoszláviai háborús ingatlanállapotok
vannak a klinikán, régóta lepusztult diagnosz-
tikus és operációs berendezések fogadják
most szeptemberben is a hallgatóinkat. Ezeket
adjuk kezdõ benyomásként számukra akkor,
amikor ismerjük a fejkvóta nagyságát. Szinte
égetni fogja a kezét az idén is a harmadéves
hallgatónak a már több mint 20 éves fogásza-
ti kézidarab forgóeszköz akkor, mikor erre
normatív finanszírozást ad az adófizetõ. A
fogorvosoktató roppant nagy csapdába kerül a
mi kari rendszerünkben. Nem mondhatja hall-
gatójának, hogy vegye meg a gyakorlati okta-
tás több százezer Ft értékû modern eszközeit
úgy, ahogy ez a külföldi klinikákon kötelezõ,
mert képzési normatívát kap a kar, de vala-
hogy mégsem kerül a pénz oda már 30 éve.
Pedig az amortizáció pótlása köztudottan a
fenntartó feladata. 

Vajon dékán úr, három soros megbízási
levelét aláírva gondolt-e arra, hogy a fogor-
vosképzés szerkezeti formája tarthatatlan? Va-
lószínûleg nem, mert még szemléletében vál-
tozatlanul mennek a dolgok önmaguk diktálta
lendületükben: egy kinevezés csak akkor
funkcionál jól, ha munkaköri leírása és a for-
rás is biztosításra kerül. Egyébként csak lát-
szatot kelt, de nem hoz fejlõdést. Pedig erre
igen nagy szükség van. Klinikánkról ment
Keszthelyi Gusztáv professzor Debrecenbe,
ahol az elõrehaladás rendkívülinek mondható.
Jelenleg milliárd feletti beruházás folyik új
Fogorvostudományi Intézet építésével. Ebben
az évben 50 milliós állóeszköz-beszerzést va-
lósítanak meg saját és egyetemi forrásból. Ka-
runk új vezetõi már tudják, hogy van fogor-
vosképzés és talán a fenti példából nyilvánva-
lóvá válik számukra, hogy az Orvostudomá-
nyi Kar országos és nemzetközi tekintélye ak-
kor erõsödik, ha valamennyi szak folytonos
fejlesztésére épp oly agresszivitással gondol,
mint azt más hazai egyetemeken teszik. 

A fogorvosképzés elismerten drága, külö-
nösen 20 fõs évfolyamokban. Új dékáni veze-
tésünk döntés elõtt áll. Vagy megszünteti a
képzést azzal a következménnyel, hogy a re-
zidensi és ráépített képzésbõl is kizárja a kart,
vagy oktatásarányosan gazdálkodik a norma-
tív forrással.

Az utóbbi évek tanári testületi, klinikai-
igazgatói, kari tanácsi üléseinek egyik legna-
gyobb hiányát abban látom, hogy a POTE,

majd a kar egyszerûen képtelen éves költség-
vetést tervezni, fórum elé hozni és annak vég-
rehajtásáról elszámolni elõzetes írásos doku-
mentumok alapján. Nyilvánvaló, hogy az
egyetem többi karához hasonlóan ez nem ma-
radhat el a jövõben még akkor sem, ha erre
vonatkozóan a dékáni programban nem sok
utalás volt. Az átlátható forrásfelhasználások
rendszerét kikényszeríti az a gazdasági kör-
nyezet, amelyben talpon kell maradnunk és
fejlõdnünk kell. Nem várható semmilyen be-
fektetõi szándék olyan rendszer mûködtetésé-
ben, ahol nem lehet meghatározni konkrét
központi költségvetési tételek helyét és fel-
használását azokban az üzleti tervekben, ame-
lyeket már sürget az intézeti gazdálkodásban
is a fiskális kényszer. 

E sorok írója fogszakorvos, oktató és há-
rom évébe került, hogy a klinikai képzés min-
den gazdasági részletét kiismerje lényeges
közgazdasági ismeret nélkül. A döntéshozó
gazdasági oldalnak legalább annyit kell tudnia
a fogászati költségképzésrõl, mint a fogorvos-
nak a gazdasági környezet változásáról.  Az
utóbbi 10 év legnagyobb hiányát a klinika
gazdasági mûködtetésében abban látom, hogy
képtelen érzékelni a bérgazdálkodás azokat a
változásokat, amelyek a magyar fogászatban
már régóta dinamikus fejlõdést hoztak a klini-
kán kívüli szektorokban. Jól felkészült fogor-
vosoktató generáció csak akkor építhetõ, ha a
kar mûködtetése elfogadja azt a motivációs
rendszert, amelyet a praxisorientált gondolko-
dás kíván. Ha ez nem történik meg, akkor ki-
váló képességekkel az új fiatal generáció saj-
nálattal hátat fordít az egyetemnek és ez rend-
kívüli károkat vált ki a következõ évfolyamok
képzésében. Pedig ezek az évfolyamok már
az általános orvosképzéshez képest is maga-
sabb pontszámmal jutnak el egyetemünkig,
bizonyítva a pálya iránti hozzáállást. Rajtunk,
oktatókon fog múlni, hogy a jövõ generáció
fogat fúrni, tömni és számlázni tudó �fogász�
lesz, vagy továbbképzésre nyitott gondolko-
dású, preventív elkötelezettségû fogorvost
adunk a rászorulóknak.

Hova kell tenni a fejkvóta-pénzt, Dékán
Úr?

Jövõre 30 éves lesz a képzés egyetemün-
kön. Az elsõ évfolyamokban végzett kollégák
bizalommal küldik gyermekeiket hozzánk
fogorvostan-hallgatónak. Közömbös elfordu-
lás helyett mi korszerû oktatást szeretnénk.

Dr. Szabó Gyula 

Fogorvosképzés normatív finanszírozás nélkül
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A gyógyszerészi kémia tantárgy, a
Farmakognózia, a gyógyszertechnológia,
és a gyógyszerhatástan mellett a gyógy-
szerészképzés egyik alapvetõ fontosságú
stúdiuma. Oktatása minden hazai gyógy-
szerészképzõ intézményben az ötödik sze-
meszterben kezdõdik. A képzésben betöl-
tött integráló szerepe következtében a tan-
tárgy tematikája szorosan kapcsolódik az
említett gyógyszerészeti tantárgyak tema-
tikájához és azokkal szerves egységet ké-
pezve biztosítja a gyógyszerészet mûvelé-
séhez szükséges kémiai szakismereteket.
Így többek között a gyógyszerészi kémiai
ismeretanyag magába foglalja a gyógy-
szerként alkalmazott vegyületek tisztasági
követelményeit, a vegyületek gyógyszerré
történõ formulázása és eltartása során fel-
lépõ, a ható- és a segédanyagok lehetséges
kölcsönhatásaival és stabilitásával kapcso-
latos ismereteket, a vegyületek fizikai-ké-
miai tulajdonságai és biológiai hatásai kö-
zötti összefüggéseket, valamint a szerve-
zetbe kerülõ vegyületek metabolikus át-
alakulásaival és azok vizsgálati módszere-
ivel kapcsolatos ismereteket. Agyógyszer-
ként használt vegyületekkel kapcsolatos
ismeretek e komplex tárgyalásmódja elen-
gedhetetlen feltétele annak, hogy a tan-
tárgy gyógyszerészképzésben elfoglalt
szerepét betölthesse.

A tantárgy oktatási feladatainak ellátá-
sára a PTE ÁOK Kari Tanácsa valamint a
PTE Szenátusa 2001. évi döntései alapján
alakult meg a PTE ÁOK Gyógyszerészi
Kémiai Intézete. Az intézet vezetését
2002. január 1-jétõl mint megbízott, 2002.
július 1-jétõl mint kinevezett intézetigaz-
gató látom el. Az intézet átmenetileg, a ter-
vek szerint a jövõ szeptemberig a Rókus u.
2. szám alatti épületbe történõ beköltözé-
séig az Egyetemi Gyógyszertár harmadik
emeletén kapott elhelyezést. Alaboratóriu-
mi gyakorlatok, valamint azok elõkészíté-
se a Rókus u. 2. számú épület felújított
földszinti laboratóriumában, illetve annak
elõkészítõjében folyik.

Az intézet mûködésével kapcsolatos
legfontosabb feladatomnak jelenleg a
gyógyszerészi kémia tantárgy oktatása tel-
jes vertikumának megszervezését, illetve
annak zavartalan, a társegyetemeken foly-
tatott oktatás színvonalának megfelelõ
szintû ellátását tekintem. E munka, a Pécsi
Tudományegyetemen, illetve annak jog-

elõdjein korábban nem oktatott tantárgy
megindítása, az intézet számára számtalan
megoldandó feladatot jelentett és jelent
majd az elkövetkezõ tanévben is. Így pl. az
oktatólaboratóriumok felszerelésének egy
része speciális, a VII. Magyar és a hatályos
IV. Európai Gyógyszerkönyvben leírt,
egyedileg elõállítandó eszköz; az elvég-
zendõ kísérletek mindegyike új, idõ- és
anyagigényes mintaelõkészítést és mérés-
beállítást igényel. A tantárgy tematikája az
európai és az amerikai gyógyszerészkép-
zés tematikájában bekövetkezett változá-
sok eredményeképpen a hazai képzõhe-
lyeken is megváltozott az utóbbi tíz évben.
Ennek megfelelõen új tankönyv megírása
vált szükségessé, aminek elõkészítõ mun-
kái elkezdõdtek. Az új tankönyv megjele-
néséig a társegyetemeken használt jegyze-
tek használata és saját elõadásanyag össze-
állítása vált, illetve válik szükségessé. A
tantárgy oktatása szervezésének további
nehézségét jelenti a gyógyszerészeti szak-
intézetek felállításának az az általános
problémája, hogy Pécsett és környékén
igen kevés a gyógyszerészképzésben ta-
pasztalattal bíró, valamint a megfelelõ
szakvizsgával rendelkezõ gyógyszerész
szakember.

Mindezen nehézségek ellenére a
gyógyszerészi kémia tantárgy oktatása a
korábbi terveknek megfelelõen megindult.
A Gyógyszerészi Kémiai Intézet megala-
kulása és az új tantárgy oktatásának Pé-
csett történõ sikeres megindítása az Általá-
nos Orvostudományi Kar vezetése és min-
den dolgozója közös erõfeszítése eredmé-
nyének tekinthetõ. A negyedik éves okta-
tás megszervezése, az oktatás feltételeinek
biztosítása, valamint az intézetnek helyet
adó Rókus utcai épület átalakítása bizo-
nyosan számtalan további megoldandó
feladatot jelent az elkövetkezõ idõszakban
az intézet, a kar és az egyetem számára. Az
eddigi eredmények alapján és a folytatás
elõkészítõ munkáinak sikeres megvalósí-
tása reményében azonban bizakodom,
hogy az intézet teljesíteni tudja vállalt fel-
adatát, és 2005-ben a kor kihívásainak
megfelelõ tudással bíró gyógyszerészek
vehetik át diplomájukat a PTE Általános
Orvostudományi Karán.

Dr. Perjési Pál egyetemi docens
intézetigazgató

Gyógyszerészi Kémiai Intézet Új Dunántúli Napló, 2002. október 4.

Tisztújítás a Pécsi 
Akadémiai Bizottságban
Magyarországon mintegy 9,5 ezer köz-
testületi tagja van a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának. A köztestületi ta-
gok közül valamivel több mint 3200 a
nem fõvárosi. A Pécsi Akadémia Bi-
zottsághoz (PAB) a köztestületi tagság
5,8 százaléka, 547 tudós tartozik, ami a
kutatók számához arányos. A PAB ez-
zel harmadik a területi akadémiai bi-
zottságok sorában: a debreceni és sze-
gedi megelõzi, a miskolci és a veszpré-
mi pedig mögötte van.

A PAB tegnapi ülésén választotta
meg a 2002�2005-ös akadémiai ciklus-
ra az új vezetõit. A PAB elnöke: Méhes
Károly akadémikus, a Pécsi Tudo-
mányegyetem emeritus professzora.
Alelnökök: Horváth József akadémi-
kus, a Veszprémi Egyetem Georgikon
Mezõgazdaság-tudományi Kar Nö-
vényvédelmi Intézetének igazgatója,
Lenkei Péter DSc., a PTE Pollack Mi-
hály Mûszaki Fõiskolai Kar egyetemi
tanára és Horváth Béla kandidátus, a
PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar fõigaz-
gatója. A PAB titkára: Fodor István
DSc., a PTE Természettudományi Kar
egyetemi tanára, az MTA Regionális
Kutatások Központja Dunántúli Tudo-
mányos Intézetének kutatója.

D. I.

APAB Székház 
november havi programja

11. 13. 13:00 Sportszakember-képzés az
ezredforduló után � konfe-
rencia

11. 14. 11:00 Õssejt funkció, plaszticitás
és átültetés � továbbképzés

11. 27. 17:00 Korszerû kezelési elvek az
antihypertensiv terápiában
� konferencia

11. 29. Veres Lajos: Közlekedési
rendszerek a regionális fej-
lesztési stratégiában �
PhD-védés
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M edgyessy Ferenc Képzõmû-
vészeti Mûhely néven 1990
óta mûködik mûhelyünk a

POTE, majd ÁOK gyámsága alatt. A mû-
hely tagjai évek óta foglalkoznak képzõ-
mûvészeti tevékenységgel, munkájukat a
szakkör fogja össze, annak keretet, ösz-
tönzõ színteret biztosít a festõmûvész-ta-
nár, dr. Pandur József. Ki-ki igyekszik
megformálni, kiteljesíteni saját vizuális
világát, elmélyíteni technikai tudását.
Nem  mûvészképzõ ez a szakkör. Egyéb
hivatásunk, elfoglaltságunk mellett a fes-
tés, a rajzolás, grafikák készítése átsegít a
mindennapok ügyes-bajos gondjain és a
szépség keresése gazdagítja, színesebbé
teszi életünket.

Korábban, 1970-ben bányász amatõr
képzõmûvész mûhelyként indultunk a
Puskin Mûvelõdési Házban, majd a Zalka
Máté, a József Attila, késõbb a Ságvári
Endre Mûvelõdési Ház pártfogolt ben-
nünket. Már akkor is voltak POTE dolgo-
zók a tagok között. Amikor a Ságvári
Endre Mûvelõdési Házban a szakkör
megszûnt, a POTE vezetése az alkotókö-
zösséget készséggel befogadta, támogatta
és az Orvostudományi Kar jelenleg is se-
gíti. A POTE két dolgozója 1989-ban
önálló kiállítással mutatkozott be, majd a

csoport együtt is szerepelt munkáival
1990-ben a POTE Központi Épülete hall-
jában. Ezt követõen a csoport vezetõje 40
képet ajándékozott az Orvosegyetemnek
az Egyetemi Napok keretében. Azóta is
szép hagyomány, hogy minden  év de-

cemberében köszönetünk
jeléül zsûrizett és értékes
munkákat adunk át a kar-
nak, mely alkotások az inté-
zetek, klinikák központi he-
lyiségeit díszítik.

Eredményeinket tükrözi,
hogy többször nyertünk pá-
lyázatot és kiállítottunk or-
szágos és megyei rendezvé-
nyeken is. Ez évben is részt
veszünk a Baranya megyei
Amatõr Képzõmûvészeti,
valamint az Országos Ama-
tõr Képzõ- és Iparmûvészeti
Tárlaton.

Acsoport minden hétfõn
du. 17 órától 20 óráig tartja
foglalkozásait az elméleti
tömb 7. sz. szemináriumi
termében. Akvarellel,  tem-
perával, pasztellel és vegyes
technikákkal dolgozunk, élõ
modellrõl és szabadban ké-
szült vázlatok után. Havonta

egyszer a már elkészült, otthon
készült munkák korrigálása, kö-

zös elbírálása folyik. Minden hónap elsõ
hétfõjén mûvészettörténeti elõadásra, dia-
vetésre kerül sor, melyet a mûhely vezetõ-
je tart, de az is elõfordult, hogy vendégta-
nár tartott elõadást érdekes szakmai kér-
désekrõl, beszámolt saját képzõmûvészeti
munkájáról, kérdéseinkre válaszolt, taná-
csokat adott. Többször a tagok tartanak
nyári élményeik alapján diapozitívekkel
illusztrált bemutatókat.

Szakmailag hasznos napokat töltöt-
tünk 1992-ben Olaszországban; 1997-ben
Ausztriában, Neumarktban munkáink he-
lyi kiállításon szerepeltek.

Hagyománnyá vált, hogy a nyári idõ-
szakban a közösség alkotótáborban vesz
részt (Zebegény, Fonyód, Kõszeg, Sü-
meg, Magyarhertelend, Sellye, Bicsérd,
Kárász), hogy a szabadban gyûjtsön anya-
got, vázlatokat készítsen, s ezeket késõbb
õsszel a mûhelyben folytassa, befejezze.
Idén nyáron két táborban is voltunk: Al-
mamellék kedves hangulata, szép panorá-
mája tartalmas napokat szerzett. A polgár-
mester hívott meg bennünket azzal a ké-
réssel, hogy az alkotók egy-egy képet
hagyjanak a helyi közösségi helyiségek
dekorálására. Kõvágószöllõs minden év-
ben vendégül lát bennünket 2-3 napra. Jó
érzés látni, hogy a korábbi évek munkái-
val találkozhatunk az iskola falain és más-
hol, jó barátként üdvözöl a falu apraja-
nagyja, ismerõsként üdvözölnek bennün-

A PTE ÁOK Képzõmûvészeti Mûhelyérõl

Alkotótábor � Dunaszekcsõ

Kiállításmegnyitás (1989)
Dr. Pandur József és dr. Tekeres Miklós
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ket, a gyermekek örömmel ülnek mo-
dellt, hogy megörökítsük õket. A pol-
gármester a falu vezetõivel tábortûz
mellett búcsúestet rendezett, szép nép-
dalokat, magyar nótákat énekeltünk,
emlékezetes holdvilágos este volt.

Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki a kar vezetõinek az eddig nyújtott
támogatásukért. Viszonzásul újabb
képekkel készülünk, hogy azok az in-
tézmény falait díszítsék, színesebbé
tegyék. A mûhely foglalkozásai az
ÁOK valamennyi dolgozója számára
nyitottak, ahol nemcsak az alkotni vá-
gyókat, de a képzõmûvészeteket ked-
velõket is szívesen látjuk.

Voglné Schmuck Stefánia
A szerzõ képe

Kosztolányi György�Decsi Tamás (szerk.):

A bizonyítékokon alapuló orvoslás tankönyve
Pécs, 2002

Bevezetés
Az �evidence based medicine� (EBM) az orvostudományban nemrég megho-
nosodott szakkifejezés: míg az 1990-es évek elején a MEDLINE adatbázisban
egyáltalán nem szerepelt ez a fogalom, addig a 2000-ben megjelent orvosi fo-
lyóiratokban már nem kevesebb, mint 1500 alkalommal fordult elõ az EBM ki-
fejezés. Az elmúlt néhány évben azonban az EBM nemcsak az orvostudomány
szakmai folyóirataiban vált gyakorta használt kifejezéssé, de divatos szófordu-
latként megjelent az egészségpolitika és az egészségügyi gazdaságtan különbö-
zõ fórumain és kiadványaiban is.

Mit is takar voltaképpen az EBM fogalma? Alegáltalánosabban használt de-
finíció szerint az EBM olyan gyakorlati eljárás, amely (1.) a legmegbízhatóbb
tudományos ismeretek (2.) tudatos, módszeres kritikai értékelésének útján (3.)
kijelöli egy konkrét egészségügyi problémában (4.) a betegek érdekeit legjob-
ban szolgáló cselekvést. Az EBM különbözõ szerzõk által használt definíciói a
megfogalmazás részleteiben és hangsúlyaiban ugyan különböznek egymástól,
azonban kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a fentebb pontokba foglaltan
is jelzett elemek együttese határolja körül az EBM mûködési területét.

A magyar szóhasználat átvette az EBM mozaikszót a fogalom meghatáro-
zására; az �evidence based medicine� teljes neveként pedig a tényeken alapuló
orvoslás és a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyaránt használatossá vált. Tan-
könyvünkben elsõsorban azért döntöttünk a bizonyítékokon alapuló orvoslás ki-
fejezés használata mellett, mert megítélésünk szerint a bizonyíték fogalma a tényénél jobban tükrözi az EBM-nek azt a sajátosságát,
hogy a legkörültekintõbben meghozott döntés sem abszolút érvényû, újabb bizonyítékok felmerülte a döntés gyökeres megváltozását
eredményezheti.

Ebben a tankönyvben az orvoslás különbözõ ágainak elismert szakemberei saját szûkebb mûködési területük gyakorlati példáit fel-
használva tárgyalják és értelmezik az EBM gondolatkörét, így a tankönyv talán leginkább egy példatárhoz vagy feladatgyûjteményhez
hasonlítható. A szerzõk szándéka szerint a tanulóknak nem az egyes fejezetekben leírt szöveget kell megtanulniuk, hanem a fejezetek
anyagának áttanulmányozása útján az EBM gyakorlati alkalmazási lehetõségeivel kell megismerkedniük. Jelen terjedelmében a tan-
könyv egy 10-14 órás EBM kurzus keretében megtárgyalható ismeretanyag összegzésének felel meg. A szerzõk azt remélik, jelen mun-
kájukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az EBM ismeretanyaga önálló szakterületként megjelenhessen a magyar egészségügyi felsõok-
tatásban.

Pécsett, 2002. május havában
Dr. Kosztolányi György és dr. Decsi Tamás
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A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI

Szelényi Zoltán

DONHOFFER SZILÁRD

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002

A �Donhoffer-jelenség�

Aki munkatársaként hoszabb idõt töltött
Donhoffer professzorral (például jelen sorok
írója közel négy évtizedet), abban legalább
két, egymástól eltérõ, de egyértelmûen határo-
zott kép él róla. Az egyik az alkotóereje teljé-
ben lévõ szuverén tudós, aki hatalmas elméle-
ti-tárgyi tudás és a hosszú klinikusi tapasztalat
birtokában a kísérletes orvustudomány szinte teljes keresztmetszetét átlátta, s így
kórélettani intézetvezetõként egy-egy gondolatkísérlet eredményeként elõre képes
volt megítélni egy állatkísérlet legvalószínûbb eredményét. A nagy ismeretanyag
olyan visszafogott személyiséggel párosult, amely csak megfelelõ fórumon és idõ-
ben nyilatkozik meg, akkor viszont a bírált személy vagy csoport aligha viseli el a
néhány tõmondatban megfogalmazott kritikát. Az ilyen �gyilkos� megnyilvánulá-
soknál nem volt tekintettel a megbírált személy beosztására, hatalmi helyzetére, s
így esetenként a �retorzió� sem maradhatott el. Így például Donhoffer Szilárd
MTA-tagsága szenvedett többéves késedelmet egy ilyen nyilvánosan elhangzott
éles bírálat következtében. Az ötvenes-hatvanas évek pécsi orvostanhallgatói is õr-
zik egy hasonlóan szikár, szigorú, de igazságos professzor képét: nála a kórélettan
szigorlat nem a lexikális tudást hosszasan követelõ unalmas beszámoló volt, hanem
a hangsúlyokat méltányoló, egy-egy fontos kórélettani jelenség logikájának nem is-
meretét viszont méltán és indulat nélkül szankcionáló rövid esemény. Tudatában
volt annak, hogy az általa írt nagy ívû tankönyv nem tanulható meg a szokásos ér-
telemben, és így csupán a lényegre koncentrált akkor, amikor a hallgatók a kórélet-
tan tantárggyal ismerkedtek, majd belõle vizsgáztak. Híresek voltak ezek a találko-
zások különösen azon nem kevés hallgató részére, aki úgymond �elesett a doni ka-
nyarban�. Mindez azonban nem akadályozta meg ugyanezt a hallgatót abban, hogy
másodjára akár jelest is kapjon, ha mégis képes lett a lényeg megragadására, a fõbb
kórélettani mechanizmusok megértésére.

A másik kép az utolsó évekbõl származik. Donhoffer professzor jellegzetes
alakja � amennyiben itthon tartózkodott � nyugdíjas korában is naponta megjelent
az intézetben. Rá jellemzõ szerény öltözetében � egyszerû vászonzakó és kék far-
mer a tavaszi és õszi idõszakban, rövidnadrág nyáron � a reggeli órák már szobájá-
ban találták kedves könyvei, jegyzetei, levelezési anyaga, valamint nemzetközi fo-
lyóiratok friss füzetei társaságában. Noha a korábban is rá jellemzõ szûkszavúsága
idõs korában is megmaradt, mégis bárki, bármely kérdéssel mindig felkereshette:
ilyenkor nemcsak az adott kérdésre várhatott a látogató adekvát választ, hanem le-
hetõséget kapott arra is, hogy családjáról vagy más, nem szakmai jellegû témáról is
kifejthesse véleményét. Jobst Kázmér akadémikus szavai szerint: � A vendég
Donhoffer szobájában rács nélküli gyóntatószékben ült vele négyszemközt, egy
képletes függöny által tõle elválasztva. A meghívott beszélt, a másik hallgatott. Vá-
laszaira jellemzõ volt, hogy � Örkény István egyperceseitõl eltérõen � õ volt az egy-
mondatos, az egy tõmondatos ember. Csukott könyv volt, de ha megnyilatkozott,
akor nagyon õszintén beszélt.� Nem tudunk az elmúlt fél évszázadban olyan pécsi
professzorról, aki annyira aktívan, folyamatosan tartotta volna a kapcsolatot az
egyetemmel és az intézettel, mint õ tette 97 éves korában bekövetkezett haláláig.
Jellemzõ erre a magatartásra, hogy halála elõtt három nappal � bár ezt rajta nem le-
hetett látni � nyilván gyengének érezte magát, és felhívta a rektort, hogy rá most
már ne számítsanak semmilyen hivatalos ügyben. Valóban, ezután két rosszulléte
volt otthon, és egynapos klinikai tartózkodást követõen csendesen eltávozott kö-
rünkbõl.

A PTE OEC 
Mesterséges Táplálási Mun-
kacsoportjának felmérése

A PTE OEC Mesterséges Táplálási Munka-
csoportja 2002. április-május hónapban fel-
mérést indított el az Orvostudományi és
Egészségtudományi Centrum klinikáin fel-
vételre kerülõ betegek tápláltsági állapotá-
nak és az intézményben történõ tápláláste-
rápia minõségének vizsgálata érdekében.

Célunk az, hogy a jelen beteganyag és táp-
lálási gyakorlat ismeretében:

� Megerõsítsük a klinikai szakemberek kö-
rében azt a szemléletet, hogy a táplálásterá-
pia fontos és hatékony eszköz a kezükben
az egyéb terápiás eljárások mellett, mellyel
a gyógyító munka eredményesebbé tehetõ;

� Kimunkáljuk az egyes betegcsoportokra
intézményi szinten alkalmazandó táplálási
protokollokat, különös tekintettel a táplálás
szempontjából veszélyeztetett beteganyagra
(alultápláltan felvett, betegségébõl adódóan
malnutrícióba sodródó, súlyos állapotú,
vagy nagy mûtéti beavatkozásnak kitett be-
tegek).

A PTE OEC minden klinikaigazgatójához
kéréssel fordultunk, hogy a Regionális Ku-
tatásetikai Bizottság és a PTE OEC elnök
által jóváhagyott felméréshez a segítõ támo-
gatást megadják.

A munkacsoport által összeállított felmérõ
lapokon összesen 4 klinikáról érkeztek be
adatok változó pontossággal kitöltve. Ezek
az I. sz. Belgyógyászati Klinika, Onkoterá-
piás Intézet, Fül-Orr-Gégeklinika és Uroló-
giai Klinika voltak. Ezúton is köszönjük a
részvételt. A felmérés eredményeinek és ta-
nulságainak értékelését a munkacsoport ok-
tóberi ülésén végzi el, melyrõl a késõbbiek-
ben tájékoztatást nyújt.

Ezen a helyen is szeretnénk hangsúlyozni,
hogy a megfelelõ idõben szakszerûen kivi-
telezett táplálásterápia � túl azon, hogy a be-
tegek érdekét szolgálja és gyógyulási esé-
lyeiket javítja � a szövõdmények számának,
súlyosságának csökkentésével és az ápolási
idõ rövidítésével a gyógyító munka költség-
hatékonyságát javítja.

Dr. Molnár Béla
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Az egészségügyi törvényben deklarált betegjogok érvényesülését, maradékta-
lan megvalósulását nagyon sok tényezõ nehezíti, akadályozza. Itt aztán sorol-
hatjuk hosszan: a személyi feltételek hiánya � hiszen az egészségügyi sze-
mélyzet, az orvosok leterheltsége jól ismert. Nem jut annyi idõ egy-egy beteg-
re, hogy nagyon mélyen lehetne elemezni a problémáját, hogy hosszas kérdé-
seinek mindegyikére kimerítõ választ kapjon orvosától. Az emberi természet-
bõl fakad, hogy mindenkinek a saját gondja a legfontosabb, miközben egy-egy
rendelési idõ alatt, egy ügyeletben az orvos sok-sok ilyen �legfontosabb� prob-
lémával találkozik. Ebbõl máris adódhat konfliktus, a legjobb szándék ellené-
re is elégedetlen a beteg, a hozzátartozó. Azért, hogy ez ne így legyen, az
egészségügyi személyzetnek megfelelõ empátiás készséggel és sok türelem-
mel kell rendelkeznie.

A hozzám forduló panaszosok, betegek, hozzátartozók nagyon gyakran
mondják: nem akarnak megtorlást, nem a bosszú vezérli õket, csak azt szeret-
nék, hogy mással ne forduljon elõ:

� hogy órákig vár indokolatlanul,
� hogy a tolókocsiban, ágyon vizsgálatra tolt beteget nem takarja be senki,
� hogy csak ingerülten leintik, ha kérdezni próbál�
Az egészségügyi személyzettel folytatott beszélgetéseim során próbálom

megértetni, hogy az észrevételeket, panaszokat ne támadásként, hanem vissza-
jelzésként értékeljék. Tudom, hogy a kritikát nehezebben viseljük, mint a di-
cséretet, de a kritikai megbeszélésekbõl tanulhatunk.

A betegjogok pilléreként kell tekintenünk �az emberi méltósághoz való
jog�-ra. Ez szinte átszövi, beépül az összes betegjogba. Az egészségügyi ellá-
tó rendszerbe bekerülõ ember � akár gyógyíthatatlan beteg, akár szûrõvizsgá-
latra érkezõ, magát egészségesnek tudó ember � sajátos helyzetben van, amit
a stressz, a félelem, a függõség, a kiszolgáltatottság, a bizakodás érzése egy-
aránt jellemez. Ebben a helyzetben minden másként hat: a hangos szó még
hangosabb, a kedves türelem is felértékelõdik; ezt a hozzám fordulóktól tu-
dom.

A betegjogok érvényesülését nehezítik azok a megszokott dolgok, amik
évtizedekkel ezelõtt rögzültek: a személyzet számára megszokottak, nem is
gondolnak rá, hogy például azzal, amikor a váróteremben ülõk elõtt fennhan-
gon közli az asszisztens a várakozó nevét és a vizsgálatot, amire jött, már tit-
kot sért. Az is bevett gyakorlat, hogy a vizsgálat elõkészítéséhez a folyosón
kapják meg a tájékoztatást, és az sem ritka, hogy az orvos a folyosón tesz ele-
get tájékoztatási kötelezettségének. Igen, erre azt hozzák kifogásként, hogy
nincs helyiség, miközben ahonnan kijött az asszisztens és az orvos, az a helyi-
ség éppen üres maradt.

A bizalmi viszonyokhoz szükséges az intimitás, aminek meg lehet és meg
is kell találni a módját. Ide kapcsolható az a törvényi megfogalmazás, hogy:
�A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak
azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, il-
letve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha a törvény más-
ként nem rendelkezik.�

Nem szerencsés, ha vizsgálat közben a személyzet jön-megy, magánéleti
dolgait beszéli meg a vizsgált beteg fölött.

Az oktatóintézményekben ellátott betegeknek azt tudniuk kell, hogy be-
mutatásra kerülhet a betegségük, vizsgálhatják õket az ott gyakorlaton lévõk.
Külön kérésre ettõl el kell tekinteni, a beteg nyilatkozata alapján.

Összegezve: Az egészségügyi személyzet a betegjogok ismeretében,
azokat értelmezve tekintse át napi gyakorlatát, és próbálja meg abból az
esetleges jogsértõ elemeket kiiktatni.

Dr. Szendy Erzsébet
betegjogi képviselõ

A betegek jogai 2.
6/2002. sz. gazdasági fõigazgatói utasítás

Amunkában töltött idõ és a távollétek 
nyilvántartásáról, jelentésérõl

A Munka Törvénykönyv 140/A. §-ában foglalt ren-
delkezésekre tekintettel a munkában töltött idõ és a
távollétek, valamint a szabadságok nyilvántartására
vonatkozóan az alábbiakat rendelem el:

Az utasítás hatálya
1. § (1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pécsit Tudo-

mányegyetemre (továbbiakban: Egyetem), mint
munkáltatóra, valamint az Egyetemmel közal-
kalmazotti jogviszonyban álló valamennyi köz-
alkalmazottra. 

(2) A munkáltató köteles nyilvántartani a közalkal-
mazottak:
a) rendes és rendkívüli munkaidejével, 
b) szabadságának kiadásával,
c) egyéb munkaidõ kedvezményével kapcsola-

tos adatokat.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában elõírt szabályt nem

kell alkalmazni, ha a közalkalmazott a munka-
ideje beosztását vagy felhasználását maga jogo-
sult meghatározni. 

(4) Nem kell nyilvántartást vezetni az oktatók, pe-
dagógusok kötelezõ óraszám feletti (ide nem
értve a rendkívüli munkavégzést) munkaidejé-
rõl, valamint az Egyetem oktatói követelmény-
rendszerében meghatározott kötelezõ óraszám
feletti munkaidejérõl.
A munkahelyi jelenlét és távollét nyilvántartás

rendje
2. § Az utasítás hatálya alá tartozó valamennyi szer-

vezet vezetõje köteles kijelölni egy beosztottját,
hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak
részére jelenléti nyilvántartó lapot, ívet (további-
akban: jelenléti ív) készítsen, és mindenki által
hozzáférhetõ helyen elhelyezzen. (1. számú
melléklet tartalmazza a jelenléti ívre vonatkozó
ajánlás). A munkavégzés céljából munkahelyen
megjelent közalkalmazott naponta köteles a je-
lenléti íven regisztrálni a munkahelyre való ér-
kezés és az eltávozás idejét, valamint azt kézje-
gyével is el kell látnia.

3. § (1)A távollétek nyilvántartása az utasítás mel-
lékletei szerinti, vagy azzal azonos adattartal-
mú nyomtatványokon történik.
(2) A távollét típusai a következõk:
a) betegség: a közalkalmazott a lehetõ legrövi-
debb idõn belül köteles bejelenteni a betegség
tényét, majd felgyógyulás után be kell mutatnia,
és le kell adnia munkahelyi vezetõjének a beteg-
ségrõl szóló orvosi igazolást,
b) igazolt fizetés nélküli távollét,
c) igazolt fizetett távollét (tanulmányutak, kong-
resszusi részvétel, egyéb törvényben rögzített tá-
vollét),
d) igazolatlan távollét: a közalkalmazott hitelt
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érdemlõen nem tudja igazolni távollétének indo-
kát,

e) évi rendes, rendkívüli, tanulmányi szabad-
ság.

A szabadságok nyilvántartása, kiadásának
rendje
4. § Minden közalkalmazott részére a Gazdasági

Fõigazgatóság Humán Erõforrás Gazdálko-
dási Osztálya a kinevezéssel egyidejûleg kö-
teles megállapítani a tárgyévi szabadságot,
errõl az ún. szabadság nyilvántartó lapot kiál-
lítani, és továbbítani azt a közalkalmazott
munkahelyére, amelyet minden szervezeti
egység e feladattal megbízott dolgozója köte-
les továbbvezetni.

5. § (1) A szabadság kiadásának idõpontját � a
közalkalmazott elõzetes meghallgatása után �
a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza
meg. A közalkalmazott a szabadság igénybe-
vétele elõtt köteles a szabadságot engedélyez-
tetni a munkáltatói jogkör gyakorlójával. A
szabadsági engedély eredeti példányát a sza-
badság nyilvántartó kartonhoz kell csatolni és
rávezetni az igénybevétel dátumát, amelyet a
jelenléti íven is regisztrálnia kell a közalkal-
mazottnak. (2. számú melléklet)
(2) A tanulmányi szerzõdésben rögzített fize-
tett szabadságot elkülönítve kell kezelni (a
nyilvántartó kartonra más színnel, vagy a �T�
megjelöléssel). Amennyiben a tanulmányok-
hoz illetmény nélküli szabadságot biztosít a
munkahely, úgy azt annak megfelelõen kell
jelenteni, illetve regisztrálni.

6. § A havi illetmény számfejtési alapbizonylata a
jelenléti ív, a szabadság engedélyezésének bi-
zonylata, valamint a táppénz utalvány. A szer-
vezeti egység e feladattal megbízott dolgozója
az alapbizonylatok alapján havonta elkészíti a
jelentést (3. számú melléklet), és azt a tárgyhót
követõ 5. napjáig köteles a számfejtõ helyre to-
vábbítani. A számfejtési idõszak egy hónapos
csúszására tekintettel a gyermekgondozási se-
gélyrõl, katonai szolgálatról, fizetés nélküli
szabadságról visszatérõ közalkalmazottak ese-
tében, a munkába állást, soron kívül � annak
érdekében, hogy az érintett munkavállalók il-
letményüket már a tárgy hóban kézhez kapják
� jelenteni kell, a Gazdasági Fõigazgatóság
Humán Erõforrási Gazdálkodási Osztályá-
nak.

7. § Az önálló szervezetek és szervezeti egységek
vezetõi a fent leírtak szerint kötelesek a nyil-
vántartásokat megszervezni, és a jelentéseket
továbbíttatni, valamint azok valódiságát alá-
írásával szavatolni. 
Hatályba léptetõ rendelkezések

8. § Jelen utasítás 2002. október 1. napján lép ha-
tályba.
Pécs 2002. szeptember 12.

Kisbánné Karis Ilona
gazdasági fõigazgató

A Dékáni Hivatal tájékoztatója a 
technikai eszközök igénybevételérõl

2002. szeptember 1-jél a � 2002/2003 tanév kezdetétõl � a Dékáni Hivatal csak
a tantervben szereplõ elõadásokhoz biztosítja a prezentációs eszközök, tech-
nikai kellékek díjmentes igénybevételét.
Egyéb esetekben a táblázatban szereplõ térítési díjak kerülnek alkalmazásra.
A kedvezményes díjakat az orvoskari egységek szervezésében lebonyolítandó
rendezvényeknél alkalmazzuk, míg az egyéb rendezvények esetén teljes díjak
kerülnek számlázásra.

Térítési díjak a technikai eszközök igénybevételéhez:

Megnevezés Kedvezményes díj ÁOK-on kívüli díj
Projektor ( SVGA ) 3 500 Ft / óra 7 000 Ft / óra
Projektor ( XGA ) 4 500 Ft / óra 10 000 Ft / óra
Noteszgép 600 Ft / óra 1 100 Ft / óra
Videómagnó 400 Ft / óra 700 Ft / óra
Diavetítõ Kodak 3020 1 800 Ft / nap 4 500 Ft / nap 
Diavetítõ SA 2000 1 000 Ft / nap 2 500 Ft / nap
Diavetítõ tolótáras 600 Ft / nap 1 100 Ft / nap
Írásvetítõ 700 Ft / nap 1 000 Ft / nap
Hangerõsítõ AET 453 800 Ft / nap 1 000 Ft / nap
Hangfal 200 Ft / nap 400 Ft / nap
Dinamikus mikrofon 400 Ft / nap 800 Ft / nap
URH-mikrofon 1 000 Ft / nap 2 000 Ft / nap
Vetítõvászon 180 x 180 cm 800 Ft / nap 2 000 Ft / nap
Aula, tanácsterem, tanterem 1 000 Ft / óra Bérleti díj + 20 %
hangosítások

A helyiség hangosítások bérleti díja nem tartalmazza az igény szerint
szükséges egyéb eszközök bérleti díját.

Dr. Lénárd László
dékán

Japán utam során elõbb Shuji Aou
professzor, helyi vendéglátóm meg-
hívására látogatást tettem
Kitakyushu város Wakamatsu kerü-
letében a �Kyushu Institute of
Technology, Graduate School of
Life Science and Systems
Engineering� vadonatúj egyetemi
campus-ában. Itt a �Department of
Brain Science and Engineering�
Idegtudományi Fórumán élénk ér-
deklõdéssel kísért szemináriumot
tartottam. Az elõadásomat követõ
szakmai-egyetempolitikai megbe-

szélésen nemcsak Aou dr., hanem
Satoru Ishizuka �section leader� pro-
fesszor (a mi beosztási rendünkben
ez tán dékánhelyettesi pozíciónak fe-
lel meg) is az egyetemeink közötti
szervezett kapcsolatok kiépítésének
lehetõségei felõl érdeklõdött, együtt-
mûködési szándékát-készségét han-
goztatta.

Másnap látogatást tettem a
fukuokai Kyushu Egyetem Orvostu-
dományi Karán, ahol majd� tizenhá-
rom éve PhD oklevelemet szerez-
tem, s ahol Masahiro Yoshimura

Rövid útibeszámoló
Ez év szeptember közepén az Oita Orvosi Egyetem I. sz. Belgyógyászati
Klinikája, személy szerint a kongresszust szervezõ Prof. Hironobu
Yoshimatsu és Prof. Toshiie Sakata meghívására, felkért elõadóként részt
vettem a �2nd Yufuin International Workshop on Life-Style Related
Diseases� címmel megrendezett nemzetközi konferencián.
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Gazdasági Fõigazgatóság tájékoztatója a 2002. évi textilleltár eredményérõl:
2002. április 12-14. között az Általános Orvostudományi Kar és Egészségügyi Fõiskolai Kar (Pécsi Képzési Központ)
szervezeti egységeiben elvégzett teljes körû textíliakészlet leltározás összesített eredménye a következõ:

A leltározás 78 munkahelyet és 4 cikkcsoportot (19 féle védõruházat; 17 féle ellátotti ágytextília; 5 féle ellátotti ruházat; 5 féle
egyéb textília) érintett.

Elõtalált  Eltérés 
Cikk- 

Megnevezés
Könyv szerinti 

Eltérés
Elõtalált készlet a könyv

csoport készlet készlet készlet szerinti
%-ban %-ban

Többlet Hiány
Kompenzált 
eltérés

21 Védõruházat

(fõkönyvi szám: 102 609 377 Ft 383 862 Ft 2 561 111 Ft - 2 177 249 Ft 100 432 128 Ft 97,87% - 2,12 %

218212)

22 Ellátotti ágytextília

(fõkönyvi szám: 102 720 377 Ft 645 991 Ft 3 122 348 Ft - 2 476 357 Ft 100 244 020 Ft 97,75% -2,24 %

217221 9)

23 Ellátotti ruházat

(fõkönyvi szám: 11 450 863 Ft 153 543 Ft 372 552 Ft - 219 009 Ft 11 231 854 Ft 98,08% - 1,91 %

217222)

24 Egyéb textília

(fõkönyvi szám: 15 588 439 Ft 533 323 Ft 69 321 Ft + 464 002 Ft 16 052 441 Ft 102,97% + 2,97 %

219227)

232 369 056 Ft 1 716 719 Ft 6 125 332 Ft- 4 408 613 Ft 227 960 443 Ft 98,1% - 1,89 %

professzorral, az Élettani Intézet vezetõ-
jével az esetleges intézeti kollaborációk
lehetõségeirõl beszélgettünk.

Kyushu szigetének északkeleti felén,
a festõi szépségû, gyógyvizérõl, hõforrá-
sairól híres üdülõhelyen, Yufuin városá-
ban hétévenkénti ciklusokban, felkéréses
alapon amerikai, európai és japán kuta-
tók részvételével rendezik meg azt a te-
matikus workshop-ot, amelyre idén
szeptember 11-14-ig én is meghívást
kaptam. A mai kor népegészségügyi
gondot jelentõ megbetegedéseinek � kó-
ros elhízás, anyagcserezavarok, diabetes
mellitus, magas vérnyomás betegség �
hátterében álló, élettani-kórélettani fo-
lyamatokat többféle nézõpontból bon-
colgató konferencia harmadik napján ke-
rült sor �Homeostatic relevance of glu-
cose-monitoring neurons in the ventro-
medial hypothalamic nucleus:
Electrophysiological and behavioral-bio-
chemical studies� címmel tartott elõadá-
somra, melyet a workshop többi prezen-
tációjához hasonló elismerés és sokrétû

vita követett.
Japánbeli tartózkodásom utolsó fel-

vonásaként az Osaka Egyetem
�Graduate School of Human Sciences�,
valamint �Graduate School of Life
Science and Engineering� fakultásain
tettem látogatást. A karok több vezetõ
oktatójához, Takashi Yamamoto, Fujio
Murakami és Ichiro Fujita professzorok-
hoz többéves barátság fûz. Ez alkalom-
mal a személyes szakmai kapcsolat ki-
szélesítésének, az intézményes együtt-
mûködés kialakításának lehetõségeirõl is
tárgyaltunk. A kollaboráció osakai szer-
vezeti hátterének, elsõsorban a � gradu-
ate és undergraduate � hallgatócseréket
lehetõvé tévõ egyetemközi megbeszélé-
sek helyi elõkészítését Prof. Murakami
örömmel magára vállalta. Nagyon remé-
lem, hogy hamarosan várható megkere-
sése nyomán olyan tárgyalások kezdõd-
hetnek a két egyetem, illetve karaink kö-
zött, amelyek eredményeként pécsi és
osakai diákok, késõbb oktatók-kutatók
hosszabb-rövidebb idõt tölthetnek majd

el a társintézményekben.
Szoros programbeosztású látogatá-

som �kötelezõ� részeként osakai ven-
déglátóm, Yamamoto professzor felkéré-
sére az Emberi Tudományok Kar
�Behavioral Neurophysiology Semi-
nars� sorozata keretében széleskörû ér-
deklõdéssel fogadott tudományos elõ-
adást is tartottam.

Közel húszéves múltra visszatekintõ
japán kapcsolataim ápolása számomra
mindenkor többet jelent a személyes ba-
rátságok, ismeretségek felelevenítésénél:
valójában az országaink, nemzeteink kö-
zötti �hidak�, a tudományos-kulturális
együttmûködések kiszélesítésének célja
vezérel. Szívbõl remélem, hogy mostani,
Japánban tett látogatásom e téren újabb
elõrelépést hoz majd. Mindennek lehetõ-
vé tételéért külön köszönet illeti vendég-
látóimat, s az utat nemcsak engedélyezõ,
hanem a kezdetektõl támogató munka-
helyi-kari vezetõmet, Lénárd professzor
urat is.

Dr. Karádi Zoltán
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A kongresszus � rendhagyó módon � egy
úgynevezett pre-kongresszusi továbbképzõ
szemináriummal kezdõdött, elõzetesen je-
lentkezõk részére, reggel háromnegyed
nyolckor. (Nem tévedés! Így valóban lemér-
hetõ volt, kinek számít igazán egy tovább-
képzés.) A kurzus témája a tényeken alapuló
gyógyszerértékelés metodikájának elsajátí-
tása volt. A tényeken alapuló orvoslás
(TAO) alkalmazásához, a szakirodalom kri-
tikus értékeléséhez szükséges gyakorlati is-
meretanyagot a résztvevõk munkacsopor-
tokba szervezõdve, �jellemzõ� gyógyszerek
szisztematikus értékelésén keresztül szerez-
ték meg. Néhány példa a tanfolyam anyagá-
ból: gyógyszerkipróbálás eredményeinek
kiértékelése, szakirodalmi adatok megbíz-
hatóságának vizsgálata, rossz együttmûkö-
dési készség következményei.

Az ünnepélyes megnyitó és a protokol-
láris események után a tudományos progra-
mot � a hely szelleméhez igazodva � a Sze-
gedi Biológiai Központ igazgatója, dr.
Venetianer Pál egyetemi tanár elõadása indí-
totta el. Akutató biológus szemszögébõl ele-
mezte a genetikai kutatások kihatásait a
gyógyszerek tervezésére. Farmakogenetikai
elemzései, a gyógyszerek támadáspontjai-
nak genetikai, molekuláris szintû megköze-
lítése már-már futurisztikusnak hatottak.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet ré-
gi-új fõigazgatója, dr. Paál Tamás egyetemi
tanár elõadása a valamivel közelebbi jövõ-
vel, az uniós csatlakozás intézeti gyógysze-
részeti kérdéseivel foglalkozott. Nézete �
amivel mindenki egyetértett � az volt, hogy
bármilyen, az intézeti gyógyszerészetet érin-
tõ változás csak az intézeti gyógyszerészek
aktív részvételével történhet. Egy-két kira-
gadott megállapítás az elõadásból:

� Az Európai Unióban nincs egységes
gyakorlat (még ajánlás szintjén sem) a kór-
házi gyógyszerellátásra.

� A gyógyszertári munkára nem ISO,
hanem GMP vonatozik. (ISO mindenhez
hozzárendelhetõ, informatikától a cipõtisztí-
tásig.)

� A kórházi gyógyszertárak privatizáció-

ja hogyan fogja a pénzügyi gondokat megol-
dani? Költségvetési pénz nem lesz több, a
változatlan összegbõl hogyan lesznek jobb
munkakörülmények, magasabb fizetés, ke-
ret a nyilvánvalóan magasabb költségekre,
és még profit is?

Délután a gyógyszerezési hibák, azok
hatásai kerültek sorra. Megállapítást nyert,
hogy kórházban ápolt betegeknél több infor-
máció áll rendelkezésre a gyógyszerezés hi-
báiról, mint járóbetegek esetében. Ez a több
információ pedig nem annak a következmé-
nye, hogy az alapellátásban gondosabban
járnának el. Sokkal inkább azért több az in-
formáció, mert a kórházban ápolt betegek
gyógyszerezése jobban ellenõrzött és doku-
mentált.

Másnap, szombaton következett a máso-
dik témakör, a szakmai információk minõ-
ségjavítása. Ebben külön csoportot jelentett
a citosztatikumok �szekciója�. Külön ki-
emelést érdemel Kerpel-Fronius Sándor
professzor elõadása a citosztatikus kezelé-
sek mellékhatásairól. Felhívta a hallgatóság
figyelmét arra a paradigmaváltásra, ami a
daganatos megbetegedések kezelésének te-
rén tapasztalható újabban: felértékelõdtek a
tumorstabilizációt célzó kezelési módsze-
rek, mivel kevesebb a mellékhatásuk és sok-
kal szelektívebbek, mint a �klasszikus� da-
ganatellenes terápiás elvek. A mellékhatáso-
kat azonban itt sem szabad figyelmen kívül
hagyni.

A vasárnapi tudományos program a
kongresszus poszterszekciójának vitájával
kezdõdött. 

Tíz órakor került sor a kerekasztal-fó-
rumra a kórháztörvény várható változásai-
ról, a változásnak a kórházi gyógyszerellá-
tásra gyakorolt hatásáról.

A fórum indításaként dr. Hamvas József
az Egészségügyi Minisztérium képviseleté-
ben a 2000. évi CVII. Törvény (a kórháztör-
vény) változtatásának terveirõl szólt:
��jelenlegi elõkészítés a kormányprogram-
mal összhangban áll��. Kifejtette a minisz-
térium álláspontját, ami szerint: ��a kórhá-
zi gyógyszertár szerves része a kórháznak,
feladata a betegek teljes körû gyógyszerel-
látása� minden változtatás csak a kórház-
zal együtt történhet� minden átalakításnál
figyelemmel kell lenni a jogi szabályozások-
ra, amik a gyógyszerellátásban megvan-
nak� Ki kell zárni bármely befektetõi cso-
port elõnyhöz juttatását.� Elmondta, hogy a
sikeres privatizáció elõfeltétele a mûködési
normakényszer, valamint a befektetési tila-
lom feloldása, emellett átláthatóvá kell tenni
a fejlesztési forrásokat. Az átalakítást irányí-
tóknak továbbá át kell vállalniuk a folyama-
tos betegellátás felelõsségét is.

Dr. Kovács Ágnes a Magyar Kórházszö-
vetség képviseletében a szövetség álláspont-
járól szólt: Akórház egységes egész, aminek
középpontjában a beteg van. A kórháztör-
vény létrehozásával kapcsolatban kijelentet-
te: �Részt vettünk a törvény alkotásában �
legalábbis azt hittük. Munkánkról ugyanis
semmilyen visszajelzést nem kaptunk.� Ele-
mezte a kórházak tulajdonviszonyainak át-
alakítását, ami a tulajdonos kompetenciája �
a tulajdonos viszont irányítható. Az átalakí-
táshoz pedig pénz kell, méghozzá nem is ke-
vés. Számításaik szerint ahhoz, hogy a hazai
kórházak a szakmai minimumfeltételeknek
megfeleljenek, mintegy 600 milliárd Ft-ra
van szükség. Kérdés az, hogy ez a tõke di-
rekt, vagy indirekt eredetû lehet-e?

Hegedûs Iván (Egészségügyi Gazdasági
Vezetõk Egyesülete) szerint a kórházak pri-
vatizációja során a befektetõi korlátozás ká-
ros, a jelenlegi szereplõk elõtérbe hozatala
elõnyös.

A fórum moderátora, dr. Botz Lajos
(PTE ÁOK) kijelentette: Ideje lenne a laikus
állampolgár szemszögébõl is megközelíteni
az egészségügyben várható és tervezett (?)
változtatásokat. A legnagyobb baj az, hogy
nincs egy koncepciójában egyeztetett és a
társadalom egészének is feldolgozható mó-
don közzétett terv az egészségügy változása-
iról, csak szlogenek vannak. �Nincs még
próbababa, de már szabjuk a ruhát. Közben
pedig vitázunk, hogy ki szabta el, és hogy
kinek van joga ezt helyrehozni.�

A hallgatóság kíváncsian várta az OEP-
et képviselõ Kerekesné dr. Nemes Mária
hozzászólását a fórumhoz, hiszen az OEP a

Kórházi gyógyszerészek kongresszusa   
Szeptember 20-22. között került sor Szegeden a Magyar Kórházi Gyógyszerészek
XIII. Kongresszusára. Hogy a mai korban már kevéssé jellemzõ a babona, jól jel-
lemzi, hogy a baljós 13-as szám nem riasztotta vissza sem a szervezõket, sem a
résztvevõket. Harmincöt elõadás hangzott el, tizennyolc látványos poszter került
kiállításra, a Szervezõ és a Tudományos Bizottság pedig a manapság egyik legfon-
tosabb kórházi gyógyszerészeti problémakört választotta a kongresszus mottójá-
ul és fõ témájául: �Jobb kórházi gyógyszerterápiát, kevesebb nem kívánt hatás-
sal�.

�Jobb kórházi 
gyógyszerterápiát, 

kevesebb nem kívánt 
hatással�
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gazda, a pénz onnan jön. Mennyire vannak
irányító szerepben? Õ úgy reagált, hogy a
privatizációba az egészségbiztosítónak
semmi beleszólása nincs. A válaszon a hall-
gatóság némán és hosszan eltöprengett.

Aminisztérium koncepcióját firtató kér-
dések után dr. Hamvas József kijelentette:
�Minisztériumi koncepciót a minisztérium
nem ad ki. A kórházi gyógyszerészek tud-
ják, mit akarnak, akkor határozzák is meg
õk.� Kifejtette továbbá, hogy mostanában
divat a sajtóra, mint jogforrásra hivatkozni.

A moderátor erre reagálva megjegyezte,
hogy nem a megfogalmazással van baj, ha-
nem azzal, hogy a minisztérium alapkon-
cepcióját sem ismerjük.

Hamvas dr. a következõvel válaszolt:
�Szótagolva próbáltam felolvasni, mi az a
mozgástér, amiben a minisztérium gondol-
kodik.� A továbbiakban elmondta, hogy a
minisztérium pár sarkalatos kérdést tett fel,
ezzel kapcsolatban várják az intézeti gyógy-
szerészek véleményét.

Dr. Higyisán Ilona (a Bajcsy kórház fõ-
gyógyszerésze): �Szótagolva sem értem,
miben vár a minisztérium együttmûködést?
A feladataink több rendeletben meg vannak
fogalmazva. Ehhez akarunk személyi,
pénzügyi feltételeket biztosítani. Mit jelent
adott esetben az OEP-finanszírozás? A spe-
ciális kórházi gyógyszerészi feladatok nin-
csenek nevesítve.�

Dr. Botz Lajos (moderátor, PTE ÁOK):
�A minisztériumban minden kormányvál-
tással új idõszámítás kezdõdik, ami azt is je-
lenti, hogy az elõdök az utódoknak szinte
semmit sem adnak át. Vagyis minden javas-
latunkat újra be kell adni.�

Dr. Illés Béla emelkedett gondolatéb-
resztõ hozzászólásra: �Magyarországon
senkit nem vonnak felelõsségre, mert vala-
mit nem csinált meg. Mindig azért történik
felelõsségre vonás, hogy valaki mit csinált.
Így nem is fog történni semmi� Aggódtam
a 90-es évek elején évekig, hogy szégyelle-
ni fogom magam, mert mások nálam job-
ban fogják csinálni. Azóta emelt fõvel járok,
és szeretném már végre szégyelleni ma-
gam!�

Dr. Botz Lajos moderátori zárszava kö-
vetkezett: �Kamerázzuk be az egészségügy
privatizációs valóságshow-ját, és legyen jo-
gunk a felvételek megtekintéséhez! Ne sza-
vazzanak ki bennünket ebbõl, hiszen benne
vagyunk!�

Molnár Béla
Egyetemi Gyógyszertár

A Magyar Szabadgyök Kutató Társaság
(MSzKT) tudományos ülése
2002. szeptember 27-28-án Szegeden került megrendezésre az az ünnepi ülés-so-
rozat, mely dr. Matkovics Béla professzor születésének 75. évfordulójára emlé-
kezett.

A felejthetetlen kutató, kolléga, tanítómester hosszú évtizedeken át a Szegedi
József Attila Tudományegyetem Biológiai és Izotóp Laboratóriumát vezette, és a
80-as évek elején a magyarországi szabadgyökkutatás egyik meghatározó képvise-
lõje volt. 

Orvosi és kémiai doktori végzettsége lehetõvé tette számára, hogy olyan labo-
ratóriumi, módszertani palettát fejlesszen ki, melyet klinikusok és kutatók egyaránt
használtak a különbözõ betegségeket okozó szabadgyökös reakciók kimutatására.
Híres volt arról, hogy laboratóriumában bármikor nagy barátsággal várta és segí-
tette a tanulásban azokat a kollégákat, akik a szabadgyökkutatás útján kívántak el-
indulni.

Intézetünkben Török Béla professzor és jómagam már a 80-as évek elején kap-
csolatba kerültünk Matkovics professzorral a POTE Biológiai Intézetében dolgozó
Zsoldos Tibor doktor révén. Ez a kapcsolat azután meghatározóvá vált elkövetke-
zendõ kutatási célkitûzéseinkre, hisz közel két évtizede a szabadgyökös reakciók
szerepével foglalkozunk elsõsorban  a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásá-
ban, és a terápiás szerek hatásának megítélésében, illetve az utóbbi években az en-
dogén adaptáció, prekondicionálás, szignál folyamatok kutatásában.

Az emlékülést Matkovics professzor tanítványa és haláláig hûséges munkatár-
sa, dr. Szöllõsiné dr. Varga Ilona rendezte igazi baráti légkörben. Fehér János pro-
fesszor, a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság elnöke az ülés megnyitásakor a
tisztelet és a méltatás szavaival emlékezett Matkovics Béla professzorra, aki a ma-
gyarországi szabadgyökkutatás elismertségét hazánkban és nemzetközi téren is
megteremtette. 

A tudományos ülés programja rendkívül változatos volt, ami jól mutatja a
szabadgyökkutatás szerteágazó voltát, fontosságát mindennapi életünkben, a
klinikumhoz történõ kapcsolódását és gyakorlati hasznát. 

Matkovics Béla professzor emlékét tanítványai és munkatársai örökké megõrzik. 
Dr. Rõth Erzsébet

a Magyar Szabadgyök Kutató 
Társaság alelnöke

GÉLDOKUMENTÁCIÓS RENDSZER
SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓVAL

A PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet,
Humán Anatómia Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Kórélet-
tani Intézet, Humán Közegészségtani Intézet, Kísérletes Sebészeti Intézet, II. sz. Bel-
gyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, valamint az I. sz. Belgyógyászati Kli-
nika együttese az OMFB-00286/2002 számú pályázatán Kodak, Digital Science,
Image Station 440CF jelzésû géldokumentációs rendszert nyert a berendezéshez tar-
tozó Dell számítógép konfigurációval. A mûszer a Biológiai Intézetben került elhe-
lyezésre, a pályázatban részt vevõ többi intézet számára is szabad hozzáféréssel. A
berendezés segítségével lehetséges többek között festett agaróz és poliakrilamid gé-
lek ultraibolya és látható fénytartományban történõ digitális analízise, kemilumi-
neszcens jelek felfogása és digitális feldolgozása a hagyományos sötétszobai körül-
mények mellõzésével.

Dr. ifj. Sétáló György

   Szegeden
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Az idei, csapadékban igencsak dús augusztus utolsó napjaiban,
29. és 31. között rendezte meg a Szegedi Radiológiai Klinika a
Magyar Radiológusok Társaságának XXI. kongresszusát.

A rendezvény megnyitójára a Szegedi Nemzeti Színházban
került sor. Az ilyen alkalmakkor szokásos üdvözlések, köszön-
tések után a társaság elnöke három új tiszteletbeli tagnak adta át
a tagságot igazoló díszes oklevelet: A. K. Dixonnak (Cambrid-
ge, Anglia), M. Kormanonak (Turku, Finnország), továbbá a
magyar származású, Németországban dolgozó Solymosi László
professzornak. Az elsôként említett Dixon professzor személyé-
ben klinikánk munkatársai régi ismerõst köszönthettek, hiszen a
közelmúltban más munkahelyre távozott Hadjiev Janaki dr. és
ezen tudósítás írója 2-4 hetet tölthetett el a professzor által veze-
tett patinás angol egyetem radiológiai intézetében. Ezen okleve-
lek átadása után a Társaság Intervenciós Radiológiai Szekciójá-
nak vezetõsége elsõ alkalommal adott át Benkõ Györgyrõl elne-
vezett emlékplakettet. E plakett névadója klinikánk elsõ, alapító
professzora, aki hazánkban az elsõk között alkalmazta az
angiográfiát. A díjat Benkõ professzor egyik tanítványa és tan-
széki utódja, Horváth László professzor vehette át. Ezt követõ-
en tartották meg elõadásaikat az új tiszteletbeli tagok valamint 3
neves külföldi felkért elõadó, a görög N. Gourtsoyannis, az
amerikai B. Fornage és J. G. Blickman. A megnyitót hangver-
seny követte, melyen Gregor József operaénekes, Hegedûs End-
re zongoramûvész lépett fel. A napot fogadás zárta.

Akövetkezõ nap programja a társaság közgyûlésével kezdõ-
dött. A legfontosabb napirendi pont alapszabályváltoztatás volt,
mert korábban döntés született arról, hogy a társaság közhasznú
társaságként mûködjék, és ehhez bizonyos, törvényekbõl adódó
változtatást kellett megszavazni. E nap délutánján és az utolsó
nap délelõttjén 3 helyszínen, 13 szekcióban hangzottak el elõ-
adások; 25 elõadásnak külföldi szerzõi voltak, akik nem csak a
szomszédos országokból érkeztek (Ausztria, Románia, korábbi
jugoszláv államok), hanem Európa minden régiójából (Anglia,
Németország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Svéd-, Finnor-
szág, Török-, Görögország), még az USA-ból is. Az alábbi szek-
ciók közül választhattak a kongresszus résztvevõi: szûrés ultra-
hanggal, az UH diagnosztika eredményei; urogenitalis, muscu-
lo-sceletalis, mellkasi, gasztroenterológiai radiológia; gyermek-
radiológia; emlôdiagnosztika; kutatói fórum; neuroradiológia;
intervenciós radiológia; digitális radiológia-sugárvédelem-jogi
kérdések. Az elõadások több tekintetben különbözõek voltak,
nemcsak témájuk miatt. Igen sok tanulságos esettanulmány
mellett az adott kórképek vizsgáló módszereivel szerzett tapasz-
talatokról számoltak be a szerzõk. Külföldi, elsõsorban nyugat-
európai kollégák gondoskodtak az újdonságok ismertetésérõl,
pl. szûrõvizsgálatok lehetõsége gyors spirál CT-vel (tüdõrák
szûrés, virtuális colonographia stb.), ischaemiás szívbetegségek
non-invazív vizsgálati lehetõsége (gyors CT, MR) stb. Több,
mint 30 posztert is tanulmányozhattak a résztvevõk.

A helyi sajátságok miatt a szegedi klinikák nagy területen,
számos épülettömbben helyezkednek el, ezért az elõadó termek
néhány perc távolságban voltak egymástól, a technikai kiállítás
pedig egy negyedik helyen volt. Erre való tekintettel, a legtávo-

labbi helyszínek között rendszeresen busz is közlekedett. 
Ami a pécsi klinika szereplését illeti, Kuhn Endre, Horváth

László professzor, Battyáni István üléselnöki funkciót töltött be.
Horváth László 5, Battyáni István 2, Weninger Csaba 1 elõadás-
sal szerepelt. Az orvoskart még 1-1 elõadással képviselte Dérczy
Katalin (II. Belklinika), Simor Tamás (Szívgyógyászati Klini-
ka). 

A résztvevõk szakmai és személyes élményekkel térhettek
haza Szeged városából egy jól szervezett kongresszusról, amely
szellemi muníciót jelenthet a mindennapi rutin munka lebonyo-
lítására, esetleg ötleteket egy további, egy következõ szakmai
rendezvényen megtartandó elõadásra.

A kongresszuson klinikánk résztvevõitõl elhangzott elõadá-

Beszámoló 

a radiológusok szegedi kongresszusáról

A négy kontinens Placenta Szövetségeit tömörítõ világszerve-
zet, az �International Federation of Placenta Associations� 8.
kongresszusára 2002. október 6. és 10. között Melbourne-ben
került sor. Mottója �Clinical complications in pregnancy� volt,
fõ témái pedig a lepény molekuláris biológiai vizsgálatai köré
fonódtak. Kiemelt teret a placentáció legújabb anatómiai, élet-
tani, fejlõdésbiológiai, endokrinológiai, genomikai/proteomikai
és reproduktív immunológiai kutatásai, valamint az eredmé-
nyekbõl levonható terápiás következtetések kaptak.

Aszínes és változatos tudományos program során a mintegy
300 kongresszusi résztvevõ elõadásaira 8 szimpózium, 11
workshop és a 170 munkát kiállító két poszter-szekció keretén
belül került sor. Az ismertetett munkák tudományos színvonala
kiemelkedõ volt, a bemutatott módszerek és eredmények a le-
pénykutatás legújabb vívmányaiba nyújtottak bepillantást. A
szervezés az ausztrálokra jellemzõ barátságos könnyedség mel-
lett is kitûnõ volt, a Hilton pedig a résztvevõk minden igényét
kiszolgálta, megfelelõ technikai hátteret és kényelmet biztosítva
szakmai és szociális programokhoz egyaránt.

Édesapám, Than Gábor professzor � a 60. születésnapján
érkezett felkérésre � a �Clinical applications of pregnancy-
related proteins� workshop szervezését kezdte meg tavaly. Idén
Húsvétkor bekövetkezett megdöbbentõen hirtelen halála után �
a szervezõk kérésére � megkezdett munkáját Masaomi
Takayama Tokyo-i és Ch. V. Rao Louisville-i professzorok se-
gítségével folytattam tovább. A workshop bevezetõ
�Pregnancy-related protein research: History and own results�

Beszámoló a Nemzetközi   
(IFPA) 8.   
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2002. szeptember 22-26. között rendezte az International Society
of Biorheology (ISB) és az International Society of Clinical
Hemorheology (ISCH) közös kongresszusát Antalya-ban (Török-
ország). A háromévente megrendezésre kerülõ világkongresszus
elõzõ állomása 1999-ben Pécs volt, így a Magyar
Haemorheologiai Társaság (MHT) számára különösen fontos volt
a részvétel.

Ennek megfelelõen társaságunk Tóth Kálmán (I. sz. Belgyó-
gyászati Klinika) és Bogár Lajos (AITI) professzorok elnökleté-
vel önálló szimpóziumot szervezett �Cardiovascular diseases and
hemorheology� címmel. Aszimpózium keretében 7 elõadás hang-
zott el. Tóth professzor bevezetõ elõadásában átfogó képet adott a
cardiovascularis medicina területén lefolytatott fontosabb
haemorheologiai vizsgálatokról, összefoglalva a pécsi munkacso-
port eredményeit is. Késmárky Gábor (I. sz. Belgyógyászati Kli-
nika) elõadásában a haemorheologiai faktorok, thrombosis és
endothel diszfunkció összefüggéseit mutatta be. Horváth Beáta
(3. éves PhD hallgató, I. sz. Belgyógyászati Klinika) a haemorhe-
ologiai paraméterek, von Willebrand faktor és thrombocyta aggre-
gatio változásairól számolt be acut ischaemiás coronaria szindró-
más betegekben. Szapáry László (Neurológiai Klinika) a cere-
brovascularis betegségekben szenvedõkön végzett haemorheolo-
giai kutatásainak eredményeit ismertette. Ezt követõen két alapku-
tatáshoz tartozó téma került elõadásra. Elõbb Németh Norbert (3.
éves PhD hallgató, Debrecen, Kísérletes Sebészeti Intézet) mutat-
ta be állatkísérletes modellen végzett rheologiai kutatásait, majd
Alexy Tamás (2. éves PhD hallgató, I. sz. Belgyógyászati Klinika)
ismertette azokat az in vitro haemorheologiai modellen végzett
vizsgálatokat, melyeket a Biokémiai és a Szerves- és Gyógyszer-
kémiai Intézettel a szabadgyökös folyamatok myocardium károsí-
tó hatásaival és a védelem gyógyszeres lehetõségeivel kapcsolat-
ban folytatunk. Aszimpózium záró elõadásaként Bogár professzor
a haemorheologiai terápia lehetõségeirõl beszélt, külön hangsú-
lyozva az optimális haematocrit elérésének kérdését. A szimpózi-
umon felvetett témák iránt nagy volt az érdeklõdés, amit a részt-
vevõk magas száma és a sok kérdés, hozzászólás is bizonyított. A
fenti szimpózium mellett a magyar kutatók még egy poszterrel
szerepeltek, melyen Vékási Judit (Szemészeti Klinika) glaucomás
betegeken végzett haemorheologiai kutatásairól számolt be.

Atudományos program mellett a nemzetközi társaság munká-
jában is változatlanul jelentõs a magyar részvétel. Az ISCH meg-
újított elnökségében Bogár professzor újabb 3 évre alelnökként,
Tóth professzor pedig mint elõzõ elnök vesz részt. Komoly siker-
ként könyvelhetõ el az is, hogy Tóth professzort Magyarországon
dolgozó kutatóként elõször választották be a társaság nemzetközi
lapjának (Clinical Hemorheology and Microcirculation) szerkesz-
tõségébe.

Összegezve elmondható, hogy a magyar és ezen belül kiemel-
ten a pécsi haemorheologiai iskola ismételten szép eredményeket
mutatott fel, melyekbõl külön ki kell emelni a fiatal kutatók ma-
gas szintû szereplését.

Dr. Késmárky Gábor

címû elõadásban (szerzõk: Than Nándor, Bohn Hans, Sümegi
Balázs, Bellyei Szabolcs, Szigeti András és Than Gábor) a ter-
hességi fehérjék kutatása terén kifejtett nemzetközi erõfeszíté-
sek fõbb eredményeit szemléltettem, majd az édesapám által
három évtizeden keresztül vezetett pécsi kutatócsoport
jelenõsebb eredményeit mutattam be. Az elõadás jó visszhang-
ra talált és új kollaborációkat is eredményezett. A workshop
amerikai, japán és magyar kutatóinak eredményeit egy, az
USA-ban megjelenõ Trophoblast Research legújabbb számá-
ban, összefoglaló közleményben publikáljuk.

Az IFPA Executive Committee felkérésére nyitónapi ülé-
sünkön édesapám munkásságáról tartottam emlékelõadást. A
vezetõség a terhességi fehérjék kutatása terén elért eredménye-
inek, példamutató életútjának, oktatás- és tudományszervezõ,
valamint ifjúságnevelõ munkájának elismeréseképpen létre-
hozta az �IFPA Gábor Than Award�-ot, melyet kétévente �
elõször a jövõ évi, Mainz-ban rendezendõ kongresszusukon �
egy, a lepénykutatás terén kiemelkedõ tudományos eredményt
elért fiatal kutatónak fognak átadni. Külön öröm és megtisztel-
tetés, hogy beválasztottak a díjat majdan odaítélõ bizottság
tagjainak sorába. Úgy érzem, hogy ez a most létrehozott díj
nemcsak édesapámnak és kutatócsoportjának, de egyetemünk-
nek is nagy elismerés.

Dr. Than Nándor Gábor
PTE ÁOK 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Nemzetközi rheologiai 
kongresszus Törökországban

   Placenta Szövetség
    kongresszusáról

sok: Horváth L., Szalai G., Battyáni I., Horváth G., Rostás T.:
Emlõrák � Képalkotás és terápia a 21. században; Battyáni I.,
Horváth L., Harmat Z., Hernádi G., Losonczy H., Nagy Á.,
Gasztonyi B., Nagy Gy.: Újdonságok a thrombolyticus terápiá-
ban; Horváth L., Kollár L., Battyáni I., Harmat Z., Rostás T.:
Antithromboticus ellátás angioplasztika után; Weninger Cs.,
Battyáni I., Rostás T., Hegedûs G., Balikó Z., Sárosi V., Szomor
Á.: Extrapulmonalis tünetekkel járó sarcoidosis esete; Horváth
L., Hadjiev J., Battyáni I., Rostás T., Györe Cs., Gasztonyi B.:
Korszerû trendek a májtumorok kombinált intraarteriális keze-
lésében; Horváth L., Horváth G.: A jövõ onkoterápiás proto-
kolljai a kombinációs terápiában � a radiológus egyre fonto-
sabb szerepe; Rostás T., Battyáni I., Hadjiev J., Harmat Z.,
Horváth L.: Malignus epeúti elzáródások intervenciós radioló-
giai megoldása; Horváth L., Horváth G., Horváth Ö. P.,
Battyáni I., Rostás T.: Az inoperábilis hasnyálmirigyrák
kemoirradiációja.

Weninger Csaba dr.
Radiológiai Klinika
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Az �Alapítvány az Orvosképzés 
Fejlesztésének Támogatására� 

elnevezésû alapítvány az alábbi-
ak közlésére kért fel bennünket.

Az Általános Orvostudományi
Kar 2001. szeptember 12-i ta-
nácsülésén dr. Fischer Emil dé-
kán felolvasta dr. Tóth József
rektor levelét (ld. tanácsülési
jegyzõkönyv melléklete), a-
mely szerint �amennyiben az
egyetemet megilletõ és jelenleg
az alapítványnál található pénz-
összegek szeptember 18-ig bi-
zonyíthatóan nem kerülnek vis-
sza intézményünkhöz, kényte-
len leszek ismeretlen tettes el-
len ügyészségi feljelentést ten-
ni hûtlen kezelés gyanújával.�
Dr. Tóth József rektor 2002.
május hónapban feljelentést tett
a Pécsi Rendõrkapitányságon. 

A Pécsi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya 2599/2002
sz. határozatával bûncselek-
mény hiányában a nyomozást
megtagadta. Az indokolás sze-
rint:

�Az ÁOK úgy csökkentette az
Angol Programban résztvevõk
tandíját, hogy az jogszabályba
nem ütközött, és az sem, hogy a
hallgatók a tandíjuk másik ré-
szét támogatás címén az alapít-
ványba juttassák, amely azt a
célt szolgálta, hogy az orvos-
képzést elõsegítse. Ezt a fel-
adatát maradéktalanul betöltöt-
te úgy, hogy a befizetett össze-
geket visszajuttatta a kari inté-
zetekbe. A fentiek alapján az
alapítvány kezelõje nem szegte
meg a kötelességét a rábízott
vagyon kezelésével kapcsolat-
ban, mely alapján vagyoni hát-
rányt sem okozott, hiszen a fel-
használás az elõírt célra meg-
történt.�

A budapesti székhelyû Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány kuratóriuma pályázatot írt ki folyó év ta-
vaszán a felsõoktatási kollégiumok komfortfokozatának fejlesztésére 485 millió forintos keret-
összeggel.

Ezen pályázatban a kollégiumi komfortfokozat fejlesztését szolgáló tárgyi eszközöket (ágy,
szék, asztal, olvasólámpa, falipolc, hûtõszekrény) lehetett elnyerni. 

A Balassa János Kollégium diákvezetõsége pályázati anyagot készített el és nyújtott be, amely
pozitív elbírálásban részesült.

A vissza nem térítendõ támoga-
tás az egész kollégiumban a jelenle-
gi 30 éves szobabútorzat teljeskörû
cseréjét teszi lehetõvé. Ez számsze-
rûleg 388 ágyat, 388 széket, 194
asztalt, 388 olvasólámpát, 388
falipolcot jelent, mivel a kollégium-
ban 194 kettõ férõhelyes hallgatói
szoba található. Ezen felül 31 db
120 literes hûtõszekrénnyel bõvül a
kollégium hûtõgépparkja, ami je-
lentõs változás az eddigi állapothoz
képest (összesen 7 db hûtõszekrény
volt a kollégium leltárában). 

Az elnyert tárgyi eszközök brut-

tó leltározási összértéke megköze-
lítette a 37 millió forintot.

A bútorzat cseréjére június vé-
gén-július elején került sor. Sajnos
ez némi kellemetlenségeket oko-
zott a vizsgaidõszak végén, de úgy
gondolom, hogy ha ilyen méretû
beruházás történik, nem a dolgok
rossz oldalát kellene nézni a hall-
gatóknak, mert sajnos akadt olyan,
aki ezt szóvá tette. 

A támogatási szerzõdésben
foglaltak alapján a szállítási és be-
pakolási költségeket is a Nemzeti

Bútorcsere a Balassa János   

�Elöregedtek�

Rendetlenség a porta elõtt

Ágybetétek Lakókra várva
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Kollégiumi Közalapítvány finanszírozta. A régi bútorzat ki- és az újak bepa-
kolása mindössze 4 napot vett igénybe, ami említésre méltó, hiszen nem volt
egyszerû dolog a 8 emeletes ház magasabb szintjeire felhordani a bútorokat.

A bútorok cseréje méltó �ajándék� a fennállásának 30 éves évfordulóját
idén ünneplõ Balassa János Kollégiumnak és reméljük, hogy az új bútorzat
legalább annyi generáció kényelmét fogja szolgálni, mint elõdje.

A diákvezetõség nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik segít-
séget nyújtottak a pályázati anyag összeállításában és segédkeztek a csere le-
bonyolításában.

Torkos Miklós Bulcsú
a Kollégiumi Bizottság elnöke Csináld magad...

UNIVERSITAS KUPAEGYETEMI
SPORTTALÁLKOZÓ

A Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség (MEFS) és a PTE ÁOK
Mozgástani Intézet közös szervezésében 2002. október 12-én rendeztük a
XIII. Dél-dunántúli Területi Universitas Kupa versenysorozatát. Averseny-
hez a PTE három kara (ÁOK, PMMF, TTK) biztosította a létesítményeket.
A MEFS dél-dunántúli régiójába tartoznak a PTE pécsi székhelyû karain
kívül a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskolai Kar, valamint a Ka-
posvári Egyetem és a PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar Zalaegerszegi Ta-
gozata. A rendezvényen összesen 220 versenyzõ szerepelt nyolc egyetemi
kar, egy egyetemi sportegyesület és egy egyetemi diáksportkör képvisele-
tében. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a meghirdetett hét sportág-
ból (nõi röplabda, férfi röplabda, nõi kézilabda, férfi kézilabda, nõi kosár-
labda, férfi kosárlabda, kispályás labdarúgás) négyet az ÁOK csapatai
nyertek meg és ezzel itthon tartották az elsõ helyezetteknek felajánlott ser-
legeket.

Téczely Tamás
testnevelõ tanár

AZ ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS ÜLÉSEI
2002. november 18.
Tanulságos esetek fóruma
1. Óriás bõrtumorok � esetismertetés (esetgazda: dr. Farkas Be-

atrix, PTE-OEC-ÁOK Bõrgyógyászati Klinika);
2. Két idõs, rossz általános állapotú traumás beteg ellátásának

problémái (esetgazda: dr. Bátai István, PTE-OEC-ÁOK
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet);

3. Hallervorden-Spatz beteg dystoniás statusának sikertelen phar-
macotherapiája után elvégzett sikeres stereotaxiás pallido-
thalamotomia (esetgazda: dr. Hollódy Katalin, PTE-OEC-
ÁOK Gyemekklinika)

2002. november 25.

Felkért elõadások
1. Dr. De Châtel Rudolf (Semmelweis Egyetem, I. számú Bel-

gyógyászati Klinika): Nátrium-anyagcsere diabetesben: fizio-
lógiától, patofiziológián át a klinikumig (40 perc);

2. Dr. Nagy Judit (PTE-OEC-ÁOK II. számú Belgyógyászati
Klinika és Nephrológiai Centrum): Kardiovaszkuláris rizikó-
faktorok és a krónikus vesebetegségek progressziója (40
perc).

2002. december 2.

Tanulságos esetek fóruma
1. Follicularis lymphoma kezelési problémái a monoklonális an-

titesttõl a szelektált autológ õssejt-grafttal támogatott nagydó-
zisú kemoterápiás kezelésig (esetgazda: dr. Losonczy Hajna és
dr. Dávid Marianna, PTE-OEC-ÁOK I. számú Belgyógyá-
szati Klinika);

2. Vesekõ okozta uroszepszis klinikai lefolyása (esetgazda: dr.
Ezer Erzsébet, PTE-OEC-ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézet);

3. Mercurochrom mérgezés kapcsán észlelt haemorrhagiás coli-
tis esete (esetgazda: dr. Garamszegi Mária, Baranya Megyei
Kórház Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztály, Pécs)

Az ülések helye: PTE ÁOK Elméleti Tömb III. sz. tanterme
Az ülések kezdete: 16 óra

Eredmények:

Sportág Helyezés Csapat

1. ÁOK
Nõi röplabda 2. EFK Zalaegerszegi Tagozat

3. TTK
1. PAC öregfiúk

Férfi röplabda 2. PTE Mix
3. ÁOK
1. ÁOK

Nõi kosárlabda 2. EFK Zalaegerszegi Tagozat
3. PMMF

Férfi kosárlabda
1. PMMF
2. Közgazdasági Kar

Nõi kézilabda
1. EFK Zalaegerszegi Tagozat
2. ÁOK

Férfi kézilabda 
1. ÁOK
2. Medikus DSK
3. PMMF

   Kollégiumban
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AHumán Anatómiai Intézetbõl

! 2002-ben megjelent a MEDICINA
Könyvkiadó Rt. gondozásában a Funkcio-
nális anatómia egyetemi tankönyv 8. átdol-
gozott és bõvített kiadása Réthelyi Miklós
szerkesztésében, melynek 1. (Általános fej-
lõdéstan), 3. és 4. (Az emberrõl általában és
A csontvázrendszer), továbbá 9. (Tájanató-
miai összefoglalás) fejezeteit karunk okta-
tója, dr. Sétáló György egyetemi tanár írta.
! A XXXII. Membrán-Transzport Konfe-
rencián Sümegen 2002. május 21-24-én in-
tézetünk részérõl a következõ elõadás
hangzott el: Czömpöly T., Rékási Z., Schally
A. V: Növekedési hormon releasing hor-
mon receptor humán daganatokban.
! A 2002. július 18-22. között Aberdeen-
ben megrendezett IXth Symposium of the
European Pineal and Biological Rhytms
Society-n az alábbi elõadással szerepelt in-
tézetünk: Toller G., Rékási Z.: Effect of
constant light and darkness on the expres-
sion of cBmal1-Clock and serotonin N-
acetyltransferase transcripts in chicken reti-
na cells and pinealocytes.

ABalesetsebészeti és 
Kézsebészeti Klinikáról

! 2002. október 3-5. között Sopronban tar-
tották az Osztrák Traumatológus Társaság
és a Magyar Traumatológus Társaság Kö-
zös Kongresszusát. A kezdõ napon a fiatal
traumatológusok kongresszusa zajlott elõ-
adásokkal és poszterbemutatókkal. A kong-
resszus hivatalos nyelvei angol, német és
magyar voltak.
! A Fiatal Traumatológusok Kongresszu-
sán 42 elõadás és 20 poszter került bemuta-
tásra. Ezekbõl klinikánk az alábbiakkal sze-
repelt: Czóbel Gábor: Csuklóízületi fájdal-
mak kezelése; Czóbel Gábor: Nagy erõbe-
hatás okozta radius törések kezelésével el-
ért eredményeink; Bukovecz Tibor,
Nyárády József, Farkas Gábor: Hüvelykujj
amputációt követõ végtag nyújtás � a mû-
ködés helyreállításának egyik módszere;
Nõt László Gergely, Farkas Gábor: A felsõ
ugróízület egyszerû diszlokációja � esetis-
mertetés; Fodor Barnabás, Zadravecz
György: Lehetséges-e az ízületbe hatoló sa-
rokcsont töréseket percután reponálni?;
Tunyogi Csapó Miklós: Nagy erõbehatás
okozta proximális tibia törések �MIPPO�
kezelése; Borsiczky Balázs, Fodor Barna-

bás, Oberritter Róbert: Leukocyta aktivá-
ció és akut haemarthrosis; Gacs Balázs: A
combcsont darabos töréseinek kezelése ret-
rográd Marchetti-Vincenzi szeggel; Sebes-
tyén Andor, Boncz Imre, Pál Miklós, Dózsa
C. S., Mintál Tibor: A tomportáji törések
különbözõ ellátása � létezik-e �biztosítás-
technikai� összefüggés?; Homonnay Adri-
án, Farkas Gábor: Kutyaharapás okozta
kiterjedt lágyrész defektus a fejen � 103
éves sérültön (poszter); Mintál Tibor:
Marchetti-Vincenzi szegezés atípusos indi-
kációja combcsonton.
A �felnõtt� kongresszuson összesen 50 elõ-
adás és 11 poszter bemutatására került sor.
Ebbõl klinikánk részérõl az alábbi elõadá-
sok hangzottak el: Deák Péter, Nyárády Jó-
zsef, Kovácsy Ákos, Naumov István: Alkar
álízületek kezelése corticospongiosus
csontblokk beültetéssel; Mester Sándor,
Deák Péter, Tóth József, Kromek Lóránd,
Nyárády József: Felnõttek mûtéti úton ke-
zelt Monteggia töréseinek késõi eredmé-
nye; Naumov István, Vámhidy László,
Nyárády József: A disztális radius törések
kezelése Herbert csavarral; Vámhidy Lász-
ló, Naumov István, Nyárády József: A disz-
tális radius-törések ellátási protokollja kli-
nikánkon.
A kongresszuson számos cég tartott bemu-
tatót. A Stryker-Howmedica cég mûszer
bemutatóján speciális külsõ rögzítõk (fixa-
tõrök) használatával kapcsolatos tapasztala-
tokról Nyárády József és Naumov István
számoltak be.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

! 2002. május 23-25. között dr. Mózsik
Gyula egyetemi tanár részt vett a 2nd

International Ulcer Healing Symposiumon
(Long Beach, USA) és Gy. Mózsik, B.
Bódis, M. Figler, Gy. Rumi jr.: Extra- and
intracellular regulatory mechanisms
between the membrane-bound ATP-
dependent energy systems in the gastric
mucosa of rats treated with sodium saly-
cilate or indomethacin címmel elõadást tar-
tott.
! Dr. Mózsik Gyula egyetemi tanár részt
vett az Advances in Gastrointestinal
Pharmacology címû rendezvényen Hawaii-n
2002. július 13-15. között, és az alábbi elõ-
adást tartotta: Gy. Mózsik, I. Rácz, J.
Szolcsányi: Some pathways in the gastric
defensive mechanisms of action of cap-

saicin-sensitive afferent nerves in human
healthy subjects.
! A 4th International Congress of
Pathophysiology rendezvényén Budapes-
ten, 2002. június 29�július 5. között klini-
kánkról dr. Mózsik Gyula egyetemi tanár,
dr. Király Ágnes, dr. Figler Mária, dr. Bódis
Beáta, dr. Sütõ Gábor, dr. Debreceni And-
rás, dr. Szabó Imre, dr. Illés Miklós Balázs,
dr. Rumi György vett részt, és az alábbi elõ-
adások hangzottak el: Á. Király, A. Illés, J.
Czimmer, G. Sütõ, G. Varga, Ö. P. Horváth,
Gy. Mózsik: Impaired esophageal motility
response to capsaicin-containing red pepper
sauce suspension in patients with gastroe-
sophageal reflux disease (GERD); B.
Bódis, O. Karádi, G. Nagy, K. Kvell, P. Né-
meth, Gy. Mózsik: Mechanisms of the
development of gastric mucosal edema:
investigation of aquaporins after ethanol
treatment in rats; G. Sütõ, J. Czimmer, Á.
Király, Gy. Mózsik: Human interferon-α
injected intracysternally inhibits gastric
secretion through nitric oxide in rats; A.
Debreceni, K. Okazaki, Y. Matsushima, M.
Ohana, H. Nakase, K. Uchida, S. Uose, T.
Chiba: mRNA expression of cytokines in
the normal gastric epithelial cell line
GSM06 during infection with H. pylori;
Szabó I., Pai R., Jones M., Tarnawski A. S.,
Mózsik Gy.: Indomethacin impairs the resti-
tution of castric epithelial monolayers by
the inhibition of FAK, tensin and actin; M
B. Illés, I. Rácz, Gy. Mózsik: A new defense
mechanism: capsaicin increases the �non-
parietal� component of gastric basal secre-
tion in healthy human subjects; Gy. Rumi,
Á. Király, A. Pár, G. Sütõ, Á. Vincze, Gy.
Mózsik: Effects of retinoids in gastrointesti-
nal mucosal protection in animals and
patients; Gy. Mózsik, Á. Nagy, Zs. Nagy, A.
Pár: A comparative study to prevalence of
activated protein C in different gastroin-
testinal disorders and thrombophylic
patients vs. healthy subjects in Hungary;
Figler M., Szakály S., Schaffer B., Mózsik
Gy.: Effect of probiotic sour milk in
patients with combined hyperlipidaemia.
! AMagyar Belgyógyász Társaság Dunán-
túli Szekciójának XLIX. Vándorgyûlését
2002. június 13-15. között rendezték
Zalakaroson, ahol üléselnökök voltak dr.
Mózsik Gyula egyetemi tanár, dr. Rumi
György, dr. Csermely Ferenc. Klinikánkról
dr. Mózsik Gyula, dr. Pár Alajos, dr. Figler
Mária, dr. Hunyady Béla, dr. Molnár Len-

INTÉZETI HÍREK, INFORMÁCIÓK
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ke, dr. Szomor Árpád, dr. Sütõ Gábor, dr.
Nemes János, dr. Czopf László, dr. Kovács
Gábor, dr. Papp Elõd, dr. Késmárky Gábor,
dr. Bõsz Nanetta, dr. Vidra Timea, dr. Bódis
Beáta az alábbi elõadásokkal vettek részt:
Mózsik Gy., Bódis B., Figler M., Pár A.: A
parenterális táplálás hatékonysága az ered-
mények metaanalízise alapján különbözõ
betegek kezelésében; Pár A.: Agyulladásos
májbetegségek immunológiája és terápiája;
Figler M., Rab R., Szakály S., Schaffer B.,
Zsinkó M., Bódis B., Mózsik Gy.:
Probiotikum alkalmazhatósága a klinikai
gyakorlatban; Hunyady B.: Hepatitis B ví-
rus (HBV) reaktivációi akut limfoblasztos
leukémia kemoterápiája kapcsán. Esetis-
mertetés és áttekintés; Molnár L., Losonczy
H.: Az elsõ molekuláris genetikailag célzott
daganatellenes terápia: a specifikus tirozin
kináz inhibitor (STI-571, Glivec); Szomor
Á., Tamás K., Iványi J., Hamed A., Kolár
B., Tiboly M., Tóth P., Schmelzer M., Altay
E., Dombi P., Molnár L., Losonczy H.: Du-
nántúli anapláziás nagysejtes lymphomás
(ALCL) betegek klinikai jellegzetességei;
Sütõ G., Király Á., Czimmer J., Zámbó K.,
Gáti I., Mózsik Gy.: Mitochondrialis neuro-
gastrointestinalis encephalomyopathia
(MNGIE): esettanulmány; Nemes J., Rõth
E., Nemes O., Kapronczay P., Mózsik Gy.:
Ramipiril (Tritace) hatása a renin-
angiotestin-aldoszteron-catecholamin rend-
szerre, valamint az oxidatív stressz paramé-
tereire essentialis hypertoniás betegekben;
Czopf L., Strula P., Tóth A., Márton Zs.,
Késmárky G., Halmosi R., Kovács L., Ha-
bon T., Tóth K.: A terhelés során észlelt
QRS- és ST-változások szerepe az
iszkémiás szívbetegség diagnosztikájában;
Kovács G., Kereskay L., Molnár L., Nagy
Á., Szomor Á., Losonczy H.: Acut myeloid
leukaemia extramedullaris relapsusa (eset-
ismertetés); Papp E., Czopf L., Habon T.,
Halmosi R., Kovács L., Horváth B., Márton
Zs., Melegh G., Tahin T., Komócsi A., Hor-
váth I., Tóth K., Mózsik Gy.: Drog indukál-
ta fiatalkori miokardiális infarktus;
Késmárky G., Márton Zs., Horváth B.,
Alexy T., Hegedûs D., Czopf L., Habon T.,
Kovács L., Tóth K., Mózsik Gy.:
Hemoreológiai és artériás trombózis rizikó
felmérése akut iszkémiás koronária szind-
rómában; Bõsz N., Czopf L., Papp E., Tóth
K., Mózsik Gy.: A mellkas alapimpedanciá-
jának változása perikardiális folyadék-
gyülem eltávolítása során; Vidra T., Szomor
Á., Battyányi I., Mühl D., Losonczy H.:
Thrombosisra hajlamosító tényezõk kom-
binált megjelenése (genetikai és vascularis
ok): esetismertetés; Bódis B., Renner I.,
Figler M., Dávid M., Losonczy H.: Autológ

õssejt-transzplantáción átesett betegek táp-
láltsági állapotának változása.
! A 2002. augusztus 29-31. között Debre-
cenben megrendezett Worldwide Hunga-
rian Medical Academy 5th International
Congress-en dr. Mózsik Gyula, dr. Szabó
Imre és dr. Bódis Beáta vett részt az alábbi
elõadásokkal: Szabó I., Pai R., Jones M.,
Tarnawski A. S., Mózsik Gy.: Indomethacin
delays gastric epithelial restitution:
Association with the inhibition of focal
adhesion kinase and tensin and actin stress
fibres; Mózsik Gy., Bódis B., Figler M., Ki-
rály Á., Karádi O., Pár A., Rumi Gy. jr., Sü-
tõ G., Tóth Gy., Vincze Á.: Retinoids:
Nutritional cytroprotective aspects of gas-
trointestinal mucosa (animal experiments
and clinical observations); Nagy G., Bódis
B., Karádi O., Németh P., Mózsik Gy.: New
aspects in the development of gastric
mucosal edema: aquaporins.
! Dr. Pár Alajos egyetemi tanár részt vett a
37th Annual Meeting of the European
Association for the Study of the Liver ren-
dezvényen Madridban április 18-21. között
a következõ elõadással: Pár A., Szereday
L., Gasztonyi B., Kiss K., Kereskai L.,
Szomor Á., Pár G., Szeberényi J., Pajor L.,
Szekeres-Barthó J., Hegedüs G., Mózsik
Gy.: Decreased peripheral blood CD19+ B-
cell apoptosis, activation of nuclear factor
kappa-B and immunoglobulin heavy chain
(IgH) gene rearrangement in hepatitis C
virus (HCV) infection: mechanisms for
lymphomagenesis?
! A 2002. április 27-én megrendezett VIII.
Pécsi Hepatológiai Napon dr. Pár Alajos
egyetemi tanár vett részt az alábbi elõadás-
sal: Pár A.: Alkoholos, vírus eredetû és
autoimmun májbetegségek terápiája.
! A Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Balatonaligán, 2002. június 4-8. között tar-
tott 44. Nagygyûlésén dr. Pár Alajos egye-
temi tanár, dr. Gasztonyi Beáta és dr.
Pakodi Ferenc vett részt. Klinikánkról az
alábbi elõadások hangzottak el: Gasztonyi
B., Pár A., Kiss K., Kereskai L., Szomor Á.,
Mózsik Gy.: Role of the activated nuclear
kappa B in hepatocarcinogenesis and lym-
phomagenesis in hepatitis C virus infection;
Pakodi F., Somogyi L., Pár A., Rumi Gy. jr.,
Dérczy K., Király Á., Hováth Ö. P., Mózsik
Gy.: Cecovesical fistula in Crohn�s disease
� treatment with anti-TNF antibody
(Infliximab) avoiding primary surgery. A
case report; Pár A., Abonyi M., Dalmi L.,
Dávid K., Gervain J., Ibrányi E. et al.: High
induction daily dosing therapy with interfe-
ron (IFN) alpha-2-b in chronic hepatitis C.
! A III. Sümegi Orvosnapokon 2002. au-
gusztus 30-szeptember 1. között dr. Pár

Alajos egyetemi tanár Az autoimmun máj-
betegségek kezelése címû elõadással szere-
pelt.
! Kaposváron rendezték 2002. szeptember
30-október 2. között a Magyar Immunoló-
giai Társaság 32. Kongresszusát, amelyen
dr. Pár Alajos egyetemi tanár, dr. Pár Gab-
riella és dr. Gasztonyi Beáta vett rész. Akö-
vetkezõ elõadásokat tartották: Pár A.:
Recent advances in the management of he-
patitis C virus (HCV) infection; Pár G.,
Pár A., Szekeres J., Hegedüs G., Paál M.,
Horányi M., Szereday L., Mózsik Gy.:
Csökkent cd3-CD8 és Vgamma9/Vdelta2
TcR+ lymphocytaszám, alacsony perforin
expressio és IL-18 termelés krónikus C he-
patitisben; Gasztonyi B., Szereday L., Kiss
K., Kereskai L., Pár A., Szomor Á., Pár G.,
Szeberényi J., Pajor L., Szekeres J.,
Hegedüs G., Mózsik Gy.: Hepatitis C virus
and lymphoma: csökkent peripheriás
CD+B-sejt apoptosis, a nukleáris faktor
kappa B (NF-kB) aktivációja és az immun-
globulin nehézlánc (IgH) génátrendezõdése
HCV infekcióban.
! Dr. Pár Alajos egyetemi tanár részt vett a
10th United European Gastroenterology
Week nevû rendezvényen 2002. október
19-23. között Genfben (Svájc) az alábbi
elõadásokkal: Pár A., Takács M., Brojnás
J., Horányi M., Berencsi Gy., Paál M.,
Hegedüs G., Mózsik Gy.: Prevalence of co-
infections in chronic hepatitis C: HBV,
GBV-C (HGV) and TT virus studies in
Hungarian patients; Pár A., Szereday L.,
Gasztonyi B., Kiss K., Kereskai L., Szomor
Á., Pár G., Szeberényi J., Pajor L.,
Szekeres-Barthó J., Hegedüs G., Mózsik
Gy.: On the role of hepatitis C virus (HCV)
in lymphomagenesis: decreased CD19+ B-
cell apoptosis associated with nuclear fac-
tor kappa-B (NF-kB) activation and
immunoglobulin heavy chain (IgH) gene
rearrangement in HCV infection; Pár G.,
Pár A., Szekeres J., Hegedüs G., Paál M.,
Horányi M., Szereday L., Mózsik Gy.:
Impaired cellular immunity in hepatitis C
virus (HCV) infection: natural killer cell
activity, IL-18 production and perforin
expression studies of peripheral blood
mononuclear cells in HV patients. The
enhancing effect of interferon alpha-2b.
! A Magyar Mikrobiológiai Társaság
Nagygyûlésén Balatonfüreden, 2002. októ-
ber 8-10-én a Pár A., Takács M., Brojnás J.,
Horányi M., Berencsi Gy., Paál M.,
Hegedüs G., Mózsik Gy.: Virus ko-infek-
ciók krónikus C hepatitisben: hepatitis B
vírus (HBV), GBV-C (HGV) és TT vírus
(TTV) vizsgálatok címû elõadás hangzott
el.
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! Klinikánkról az alábbi új kiadványok je-
lentek meg: Rumi Gy. jr., Pár A., Matus Z.,
Rumi Gy., Mózsik Gy.: The Defensive
Effects of Retinoids in the Gastrointestinal
Tract. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.;
Debreceni A., Kazuichi O., Mózsik Gy.:
The Capsaicin- and Helicobacter Strains-
induced Cellular Mechanisms of the
Gastric Mucosa in Animals and Humans.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.; Pár
A., Rácz I., Mózsik Gy.: Gastrointestinal
Immunology, Akadémiai Kiadó, Budapest,
2002. 
! Az International Union of Pharmacology
idei konferenciáján Hawaiiban dr. Mózsik
Gyula egyetemi tanárt az International
Union of Pharmacology Gastrointestinal
Section elnökévé választották.
! A Pécsi Tudományegyetem Egészség-
ügyi Fõiskolai Kara dr. Mózsik Gyula
egyetemi tanárnak a Pro Facultate
Scientiae Sanitatis díjat adta át.
! Dr. Pár Alajos egyetemi tanár 2002. jú-
nius 10-én sikeresen védte meg Az idült
májgyulladások kóreredete és kezelése cí-
mû MTA doktori disszertációját.

AII. Belgyógyászati Klinika 
és Nephrologiai Centrumból

! Dr. Nagy Judit egyetemi tanár 2002. au-
gusztus 31-én Budapesten a Nephrology
Summer School-on elõadást tartott
Analgesic nephropathy címmel.
! 2002. szeptember 1-5. között dr. Nagy
Judit egyetemi tanár és dr. Wittmann István
egyetemi docens részt vett az Európai
Diabetes Kongresszuson.
! 2002. szeptember 11-én a �Fokozott car-
diovascularis rizikójú betegek kezelése a
gyakorlatban� címû továbbképzõ rendez-
vényen dr. Wittmann István egyetemi do-
cens elõadást tartott a diabeteses hyper-
toniás betegek kezelésérõl.
! 2002. szeptember 13-án a �Civilizációs
betegségek diagnosztikájának és terápiájá-
nak aktuális kérdései� címû rendezvényen
dr. Wittmann István egyetemi docens elõ-
adást tartott a II. típusú diabetes mellitus di-
agnosztikus és terápiás alapelveirõl.
! 2002. szeptember 20-22. között Tihany-
ban nemzetközi részvétellel zajlott a
Nephrológia aktuális kérdései címû kong-
resszus, melyen dr. Nagy Judit egyetemi ta-
nár Pregnancy and the kidney címmel tar-
tott elõadást. A klinikáról dr. Kovács Tibor,
dr. Csíky Botond és dr. Wagner László is
részt vett a rendezvényen.
! 2002. október 4-én Budapesten tartott

Consensus konferencián dr. Nagy Judit
egyetemi tanár tartott elõadást a
�Diureticumok szerepe a nephrológiai be-
tegek kezelésében� címmel. A konferenci-
án nephrológusok, kardiológusok és dia-
betológusok vettek részt.
! 2002. szeptember 1-jétõl dr. Csíky Bo-
tondot nevezték ki a Fresenius Medical
Care Pécsi Dialízis Centruma orvosigaz-
gatójává.
! 2002. július 1-jén kezdte meg mûködését
a Fresenius Medical Care Szigetvári Dialí-
zis Centruma, melynek élére dr. Molnár
Márta került. 
! Dr. Kovács Tibor 2001. szeptember 1. és
2002. augusztus 31. között az International
Society of Nephrology (ISN) egyéves kli-
nikai ösztöndíjával a Manchester Royal
Infirmary-ban (Manchester, Anglia) tanul-
mányúton vett részt.
! 2002. szeptember 1-5. között dr. Késõi
István tanársegéd az Európai Kardiológus
Társaság kongresszusán járt Berlinben.
! 2002. október 3-5. között a III.
Arrhythmia és Pacemaker Napokon dr. Ké-
sõi István tanársegéd vett részt klinikánkról.
! 2002. szeptember 26-28. között a Gyõr-
ben rendezett 61. Pathológus Kongresszu-
son dr. Degrell Péter adjunktus �Végtagi
gangrénákat okozó calciphilaxis ritka ese-
tei pancreas-vese transzplantáció után� cí-
mû elõadást tartott.
! 2002. október 4-6. között a Heidelberg-
ben rendezett Dialysis Academy posztgra-
duális kurzuson dr. Molnár Gergõ vett
részt klinikánkról.

ACsaládorvostani Intézetbõl

! Intézetünk szervezésében új típusú to-
vábbképzési programsorozat indult a fo-
lyamatos szakorvostovábbképzés (CME)
keretében �Interdiszciplináris medicina�
címmel. Az idei elsõ alkalommal �Tünet-
orientált orvoslás (derékfájás, szédülés, ful-
ladás)� témakörben specialisták és család-
orvosok közremûködésével megrendezett
kerekasztal megbeszélések formájában ke-
rült sor az adott téma feldolgozására.
! Közel egy éves munkával elkészült dr.
Örkényi Rudolfnak, intézetünk adjunktusá-
nak szerkesztésében a �Gyermekgyógyá-
szati Képes CD�. Ennek elsõrendû célja a
rezidensek gyermekgyógyászati praxisgya-
korlatának bõséges gyakorlati anyaggal való
ellátása a vizuális érzékelésen keresztül. 
! Dr. Blasszauer Béla tudományos tanács-
adó meghívott elõadóként és szekcióelnök-
ként részt vett a zágrábi �Biotechnology
and Public Health: Expectations, Gains and

Costs� címû nemzetközi konferencián
2002. szeptember 26-28. között. Elõadása a
biotechnológia etikai vonatkozásairól szólt.
A konferencia megnyitóján felszólalt Stipe
Mesic, a Horvát Köztársaság elnöke is.

Az Élettani Intézetbõl

! Az intézet és a MTA Pécsi Akadémiai
Bizottsága Neurobiológiai Munkabizottsá-
gának szervezésében, a PTE ÁOK �Ideg-
tudományok� c. doktori program keretében
Prof. Metthew J. Wayner (Division of Life
Sciences, The University of Texas at San
Antonio, San Antonio, Texas, U.S.A.) által
tartott szemináriumok és angol nyelvû kur-
zusok megrendezésére került sor 2002. ok-
tóber 4-én.

AFogászati Klinikáról

! 2002. szeptember 3-7-ig tartott
Münsterben (Németország) a XVI.
Congress of the European Association for
Cranio-Maxillofacial Surgery. Elõadást tar-
tott: dr. Rónai András: A rare case of pri-
mary oral manifestation of malignant lym-
phoma címmel, és dr. Nyárády Zoltán
(társszerzõk: dr. Olasz L., dr. Németh Á.):
Reconstruction of massive through-and-
through facial defects using platysma trans-
positional flags címmel, valamint Regional
failure related to alkylating agents in
neoadjuvant chemotherapy of oropharyn-
geal planocellular cancer címmel.
! 2002. szeptember 26-28. között került
megrendezésre Dubrovnikban (Horvátor-
szág) az EPA 2002 kongresszus, melyen
elõadást tartott dr. Szabó Gyula: Effect of
long-term cycling load for abutment screw
fixation in implant prosthodontics címmel,
és dr. Benke Bea (társszerzõ: dr. Szabó Gyu-
la): Problem solving in fracture of the den-
ture base in pre-edentulous state címmel.
! 2002.október 1-5. között került megren-
dezésre az FDI-Árkövy kongresszus Bécs-
ben. A tudományos konferencián elõadást
tartott: dr. Szabó Gyula: Implantációs rend-
szerekben használt mûcsonk csavar rögzí-
tések összehasonlító vizsgálata, dr. Tóth
Vilmos: Ínygyulladást követõ redox-poten-
ciál változás, dr. Nyárády Zoltán: Magyar
gyerekek kormeghatározása matematikai
függvényekkel a módosított Demirjian
módszer alapján, és dr. Benke Bea (társ-
szerzõ: dr. Szabó Gyula): Fogatlanság-
megelõzõ állapotban bekövetkezõ alaple-
mez törések problémájának megoldása
címmel.
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AFül-Orr-Gégeklinikáról

! A Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok
Egyesülete 2002. október 2-5-én Siófokon
az Ezüstpart Hotelban rendezte 37. Nemze-
ti Kongresszusát. A kongresszus házigaz-
dája Pytel József professzor, klinikánk
igazgatója, a Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvo-
sok Egyesületének elnöke volt.
A tudományos program keretében 120 elõ-
adás hangzott el a szakma minden területé-
nek diagnosztikus és terápiás tevékenysé-
gérõl. A poszterszekcióban 22 témát pre-
zentáltak és vitattak meg a szerzõk. A
kerekasztalkonferenciákon az �Anaesthe-
siologia aktuális kérdéseit� és �A
cholesteatoma fülészeti vonatkozásit� tár-
gyalták nagy érdeklõdés mellett.
Az egyesület új tiszteletbeli tagjai elõadá-
sokat tartottak: Gerard M. O�Donoghue
(Nottingham, UK): Chochlear Implants �
meeting the challenge of auditory depriva-
tion; Miloslav Hroboò (Prague, Czeh
Republic): Removable silicone sheets in
tympanoplasty; Robert J. Toohill (Mil-
waukee, USA): Autonomic nervous sys-
tem dysfunction in vasomotors rhinitis
with possible relationship to gastroe-
sophageal reflux; Miha � argi (Ljubljana,
Slovenia): Treatment of choice or the
choice of treatments in advanced pharyn-
geal carcinoma; Hans-Peter Zenner
(Tübingen, Germany): Sound processing
in the normal and diseased ear.
A kongresszusnak több mint 700 résztve-
võje volt. A társasági program keretében
zenés gálamûsorra, hajókirándulásra, kok-
télpartira és Balatonföldváron bankettre
került sor.

AGyermekklinikáról

! A klinika munkatársai 4 prezentációval
szerepeltek az Annual Meeting of the
European Society for Pediatric Research
rendezvényen, Utrechtben, 2002. szeptem-
ber 3-7-én. Elõadások: Minda H., Kovács
A., Funke S., Szász M., Burus I., Marosvöl-
gyi T., Decsi T.: Fatty acids in human milk
during the first month of lactation. Poszte-
rek: Minda H., Burus I., Decsi T., Erhardt
É., Molnár D.: N-6 polyunsaturated fatty
acids and insulin resistance in obese chil-
dren; Decsi T., Minda H., Molnár D.,
Burus I.: Fatty acid composition of ery-
throcyte lipids from infancy to adulthood;
Decsi T., Erhardt É., Minda H., Török K.,
Burus I., Molnár D.: Childhood obesity
itself is not related to altered fatty acid sta-
tus. Dr. Decsi Tamás üléselnökként közre-

mûködött a �Long-chain polyunsaturated
fatty acids in newborn formula: new per-
spectives� szimpózium munkájában is.
! A klinika munkatársai 2 elõadás tartásá-
val és 2 poszter bemutatásával vettek részt
a 28th Annual Meeting of the International
Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes (ISPAD) rendezvényen Grazban,
2002. szeptember 18-21-én. Elõadások: H.
Minda, T. Decsi, A. Kozári, É. Erhardt, I.
Burus, G. Soltész: Essential fatty acids and
their long-chain metabolites in plasma
lipids of diabetic children; B. Rózsai, A.
Kozári, R. Hermann, G. Soltész: Associat-
ed autoimmunity in type 1 diabetes. Posz-
terek: É. Erhardt, D. Molnár, G. Soltész:
Impaired glucose tolerance and type 2 dia-
betes in obese Hungarian children; K. Tö-
rök, I. Wittmann, D. Molnár: Cardio-vas-
cular autonomic dysfunction in obese chil-
dren.
! A klinika munkatársai 3 felkért referá-
tum tartásával és 8 elõadással vettek részt a
Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-
Dunántúli Területi Szervezetének 2002. évi
tudományos ülésén, Komlón 2002. szep-
tember 13-14-én. Referátumok: Soltész
Gy.: Kevesebb �betegebb� gyermek, még
kevesebb gyermekgyógyász?; Molnár D.,
Stankovics J., Juhász Zs.: Az égésbetegség
modern kezelése. A pécsi gyermekklinikai
centrum tapasztalatai; Lányi É.: Új antibio-
tikum rezisztencia mechanizmusok. Elõ-
adások: Hollódy K.: Az elszaporodó serdü-
lõkori csattanó maszlag mérgezésekrõl;
Kozári A., Erhardt É., Soltész Gy.: Amen-
orrhoea a serdülõkorban; Farkas A., Pintér
A., Vástyán A., Vajda P.: A mellkasi defor-
mitás mûtéti korrekciójának új lehetõsége:
elõnyök, kockázatok, korlátok; Juhász Zs.,
Oberritter Zs., Hajdú R., Farkas A.: Ritka
invaginatios vezetõpont: coecum polyp;
Gyürüs É., Szász M., Kövesi T., Adamovich
K.: Mûtéten átesett újszülöttek a pécsi
Gyermekklinika Perinatalis Intenzív Cent-
rumában (1997-2000); Pölöskey P., Hor-
váth M., Khezri S.: Mi lehet egy marfanoid
alkat hátterében?; Fenyvesi I.: Jövõképe
nyugdíjas (16 éves lány komorbid fóbiás
szorongásos zavara); Sándor Gy., Juhász
Zs.: Vizeletürítési zavarok gyermekkorban. 
! A klinika munkatársai egy felkért referá-
tum és 3 elõadás megtartásával vettek részt
a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Gyermekgasztroenterológiai  Szekciójának
tudományos ülésén, Ráckevén 2002.
szeptemben 27-28-án. Referátum: Decsi
T.: Klinikai táplálkozástudomány a gyer-
mekgyógyászatban. Elõadások: Stankovics

J., Decsi T.: Parenterális táplálás: londoni
tapasztalatok a hazai lehetõségek tükrében;
Szász M., Decsi T.: A volt koraszülöttek
táplálása és növekedése; Minda H.,
Hollódy K., Csábi Gy., Burus I., Maros-
völgyi T., Decsi T.: Zsírsavellátotság Rett
szindrómás gyermekekben.
! Dr. Pintér András egyetemi tanár
�Endoscopic treatment of vesicoureteral
reflux � personal experiences� címû felkért
elõadás megtartásával, valamint az
�Endoscopic treatment of vesicoureteric
reflux� címû kerekasztalban való részvétel-
lel szerepelt az International Workshop on
Vesicoureteric Reflux rendezvényen
Dublinban, 2002. szeptember 6-7-én.
! Dr. Pintér András egyetemi tanár
�Ureteral Ectopy in Infants and Children�
címû elõadás (társszerzõk: Vástyán A., Ju-
hász Zs., Farkas A.) megtartásával és fel-
kért mûtét végzésével tett látogatást
Kaunasban (Litvánia) 2002. szeptember
12-14-én.
! Dr. Decsi Tamás docens részt vett a
Nutritional needs of children: Metholodical
approaches and current nutritional recom-
mendations in children and adolescents in
Europe szakértõi csoport soros értekezletén
Brüsszelben, 2002. szeptember 13-án.
! Dr. Decsi Tamás docens részt vett a 6th
Steering Committee Meeting of the
European Union Project NUHEAL:
Nutraceuticals for a healthier life: n-3
polyunsaturated fatty acids and 5-methyl-
tetra-hydro-folate rendezvényen Koppen-
hágában, 2002. szeptember 20-án.
! Dr. Hollódy Katalin egyetemi adjunktus
részt vett a Joint Congress of ICNA
(International Child Neurology
Association) and AOCNA (Asian and
Oceanian Child Neurology Association)
2002 rendezvényen Pekingben, 2002.
szeptember 20-25-én.
! Dr. Vajda Péter PhD hallgató Elasztikus
velõûrsínezés címû elõadással (társszer-
zõk: Farkas A., Oberritter Zs.) szerepelt a
IX. Gyermek-traumatológiai Vándorgyûlé-
sen Tivadarban, 2002. szeptember 6-7-én.

AGyógyszerhatástani Intézetbõl

! Dr. Barthó Lorándot a British Pharma-
cological Society tagjai sorába választotta.

Az Egyetemi Gyógyszertárból

! Szeptember 20-22. között került meg-
rendezésre Szegeden a Kórházi Gyógysze-
részek XIII. Kongresszusa Jobb kórházi
gyógyszerterápiát, kevesebb nem kívánt



hatással mottóval. A magas tudományos
színvonalú és jó hangulatú kongresszuson
az Egyetemi Gyógyszertár egy elõadással
és három poszterral képviselte magát: dr.
Botz Lajos fõgyógyszerész �Gyógyszer-
kölcsönhatások figyelembevételének reali-
tásai� címmel tartott elõadást, a poszterek
(amik a Gyógyszertár gyógyszerészeinek
közös munkái) �Kórházi formulárián ala-
puló intézeti gyógyszerellátás�, �A táplá-
lásterápia gyógyszerészeti vonatkozásai�,
valamint �Kórházi gyógyszerinformáció
az Intraneten� témakörökrõl szóltak.

AMozgástani Intézetbõl

! A június 29-július 5. között Budapesten
tartott 4th International Congress of
Pathophysiology programjában dr. Ángyán
Lajos egyetemi tanár �Supra-bulbar modu-
lation of the heart rate in cats� címmel tar-
tott elõadást.
! Az Athénban július 24-28. között meg-
rendezett 7th Congress of the European
College of Sport Sciences programjában
bemutattuk L. Ángyán, T. Téczely, A. Pálfai
and Z. Gyurkó: Investigation of kinaesthet-
ic feedback in basketball and handball
players címû posztert.
! AMozgástani Intézet dolgozói nagy sze-
retettel köszöntötték 75. születésnapja al-
kalmából Pálfai András testnevelõ tanárt,
akinek tanári munkája mellett meghatározó
szerepe volt a baranyai kosárlabdázás meg-
alapozásában és sikereinek kovácsolásá-
ban. 1996 szeptemberétõl dolgozik intéze-
tünkben. Õ vezeti a Medikus Sportkör fér-
fi kézilabdásainak az edzéseit, akik sorra
sikeresen szerepeltek az évenként megren-
dezett Medikus Kupákon. Korát megha-
zudtoló aktivitással vesz részt az intézet ok-
tató és tudományos kutatómunkájában.
Példamutató szakmai felkészültségével,
megnyerõ, kedves modorával, segítõkész
emberségével kivívta kollégái tiszteletét,
szeretetét és megbecsülését. Örülünk, hogy
közöttünk van, s kívánjuk, hogy még soká-
ig maradjon közöttünk.

Az Egészségügyi- Nyelvi és 
Kommunikációs Intézetbõl

! A Profex Nyelvvizsgaközpont 2002
õszén is meghirdette a nyelvvizsga elõké-
szítõ kurzusokat, melyeken nyelvtanáraink
segítséget kívánnak nyújtani a vizsgára va-
ló alaposabb felkészüléshez. A jelentkezõk
szeptember végétõl alap-, közép- ill. felsõ-
fokú intenzív (24, 32 vagy 40 órás) tanfo-
lyamokon vesznek részt, angol vagy német

nyelvbõl. Az õszi Profex szaknyelvi vizs-
gára való jelentkezés határideje: október
15. A vizsga idõpontja: 2002. november
11-15.

Az Ortopédiai Klinikáról

! 2002. augusztus 23-30. között San
Diegoban került megrendezésre az Ortopé-
diai és Traumatológiai Világszövetség
(SICOT) kongresszusa, 4200 regisztrált
részvevõvel. Klinikánkat dr. Kustos Tamás
elõadással és poszterrel képviselte a ren-
dezvényen. 
! Dr. Kustos Tamás 2002 szeptemberében
a Baltimore-i Johns Hopkins Kórház Orto-
pédiai Osztályán töltött 2 hetet, ahol az osz-
tály sportsebészeti, ízületi protetikai és
gyermekortopédiai gyakorlatát tanulmá-
nyozta. 
! 2002. október 10-én az Európai Ortopé-
diai és Traumatológiai Szövetség �Travell-
ing Fellowship�-je keretében 16, Európa
különbözõ országaiból érkezõ fiatal orto-
péd sebész részére tartottak tudományos
elõadássorozatot a nagyízületi protetika, a
vállsebészet, a gerincdeformitások, a sport-
sérülések és a lábsebészet területérõl.
! 2002. október 11-12-én Kecskeméten
került megrendezésre a Fiatal Ortopéd Or-
vosok Fóruma, melyen klinikánkról dr. Bá-
lint Lehel, dr. Szász Katalin, dr. Kontrohr
Tivadar és dr. Szabó István tartottak angol,
ill. magyar nyelven elõadást. Dr. Bálint Le-
hel a �Szekció legjobb elõadója� díjat nyer-
te el.
! 2002. október 18-án került sor a PTE Or-
topédiai Klinika és a Dél-Dunántúli Ko-
operációs Központ Biomechanikai Labora-
tóriumának ünnepélyes megnyitójára. Dr.
Tóth József rektor köszöntõjét és dr. Méhes
Károly egyetemi tanár megnyitó beszédét
követõen a laboratóriumban elhelyezett 3D
UH mozgásanalizáló rendszert mûködés
közben tekinthették meg az érdeklõdõk.
! 2002. szeptemberében kinikánk vendége
volt Jean-Paul Forthomme, a Mons-i (Bel-
gium) Saint-Joseph Kórház Ortopédiai
Osztályának fõorvosa. Az osztállyal évek
óta ápolt jó kapcsolatok eredményeképpen
minden évben 1 pécsi ortopéd szakorvosje-
lölt számára biztosítanak szakmai képzést
és munkalehetõséget.

ARadiológiai Klinikáról

! Prágában június 13-15-én az Inter-
national Workshop on Interventional
Radiology címû rendezvényen klinikánk-
ról dr. Battyáni István, dr. Papp Zsófia, dr.
Hegedüs Krisztina, dr. Rostás tamás és dr.

Csere Péter vett részt.
! A Magyar Röntgenasszisztensek VII.
Kongresszusán dr. Horváth László egyete-
mi tanár, dr. Battyáni István és dr. Rostás
Tamás vett részt felkért elõadásokkal, Gö-
döllõn július 10-11-én.
! Szegeden tartották a Magyar Radiológus
Társaság XXI. Kongresszusát augusztus
29-31-én, amelyen dr. Horváth László
egyetemi tanár és dr. Battyáni István elõ-
adással vett részt, rajtuk kívül dr. Weninger
Csaba és dr. Harmat Zoltán képviselte kli-
nikánkat.
! A Szlovén-Horvát-Magyar Radiológus
szimpoziumon, Mariborban szeptember
19-20-án dr. Horváth László és dr. Battyáni
István elõadást tartott.
! A PTE Szívgyógyászati Klinikáján ren-
dezett A civilizációs betegségek diagnosz-
tikájának és terápiájának aktuális kérdései
címû kreditpontos kurzuson dr. Horváth
László és dr. Rostás Tamás felkért elõadást
tartott szeptember 13-án.
! A minden évben megrendezésre kerülõ
Soproni Ultrahang Napokon október 11-
13-án dr. Horváth László, dr. Battyáni Ist-
ván, dr. Weninger Csaba és dr. Harmat Zol-
tán vett részt, Harmat dr. elõadást is tartott
Harmat Z., Weninger Cs., Battyáni I., Ha-
bon T., Kálmán E.: Lázas állapottal, jobb
pitvari thrombussal járó májdaganat esete
címmel.
! A CIRSE éves kongresszusát idén októ-
ber 5-9-én Svájcban, Lucerne-ben rendez-
ték meg; Ezen dr. Horváth László és dr.
Battyáni István vett részt.
! Dr. Szalai Gábor szeptember 25-26-án a
Megyei Körzeti Ápolónõk Továbbképzé-
sén, majd október 11-én a Szülész-
Nõgyógyász szakorvos Továbbképzésen
felkért elõadást tartott az emlõrákszûrésrõl.
! Klinikánk október 24-25-én rendezi meg
a VI. Pécsi Intervenciós és Radiológiai
Szimpóziumot, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! (Sajnos a lap megjele-
nésekor a rendezvény már lezajlott.)

ASzemészeti Klinikáról

!2002. szeptember 26-29. között került
megrendezésre Berlinben a DOG
(Deutsche Ophthalmologische Gesell-
schaft) 100. jubileumi kongresszusa, ahol
dr. Pámer Zsuzsanna egyetemi adjunktus a
chloroquinnal kezelt betegek szemészeti
követésérõl tartott elõadást.
! 2002. szeptember 26-28. között dr. Bíró
Zsolt egyetemi docens a Román
Szemorvostársaság éves kongresszusán
(12.) vett részt Kolozsváron. �Szubjektív
vizuális élmények szürkehályog mûtét
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alatt� és a �Hátsócsarnok mûlencsék
decentrálódása és rotálódása� címmel elõ-
adást tartott és a kongresszus egyik szekci-
ójában elnökként vett részt. Ugyancsak er-
re a kongresszusra jelent meg a
�Phacoemulsifikáció alapjai� címû könyve
román fordításban. 

ASzülészeti és 
Nõgyógyászati Klinikáról

! A 2002. augusztus 28-31-én Budapesten
megrendezett A Magyar Nõorvos Társaság
XXVII. Nagygyûlésének dr. Szabó István
egyetemi tanár társelnöke volt. Akongresz-
szuson klinikánkról a következõ felkért re-
ferátumok hangzottak el: Dr. Szabó István:
Szteroid-prophylaxis. Idõ elõtti burokrepe-
dés. A szülés határának 24. hétre szállításá-
val kapcsolatos tapasztalataink; dr. Ertl Ti-
bor:Az anaesthesia hatása a magzatra és az
újszülöttre. Transcutan vérgázmonito-
rizálás; dr. Gõcze Péter egyetemi docens: A
hormonpótlás hatása az emlõre. A szövet-
specifikus hormonpótlás lehetõségei és
korlátai; dr. Szilágyi András:Az extrauterin
graviditas endoscopos ellátása, a lézer al-
kalmazása a nõgyógyászati endo-
scopiában; dr. Arany Antal: A 3D és 4D
ultrahngtechnika a praenatalis diagnoszti-
kában, a magzati rendellenességek felisme-
résében; dr. Drozgyik István: A meddõség,
az endometriosis laparoscopia útján történõ
kivizsgálása és kezelése; dr. Halvax Lász-
ló: A magzat intrapartum monitorizálása,
magzati pulsoxymetria.
! A Magyar Gyermekorvosok Társasága
Dél-Dunántúli Területi Szervezetének
2002. évi Tudományos Ülésén Komlón
szeptember 13-14-én dr. Flach Edina Fej-
lõdési rendellenességek elõfordulása IVF
terhességben, ill. dr. Till Ágnes a Rekesz-
sérv ritka formája hármasiker egyik tagjá-
ban címmel tartott elõadást.
! 2002. szeptember 21-24. között Wroc-
lawban (Lengyelország) került megrende-
zésre a X. Nõgyógyászati Endokrinológiai
Világkongresszus. A rendezvényen dr. Szi-
lágyi András egyetemi docens meghívott
elõadóként referátumot tartott Thyroid
function and menstrual cycle disorders
címmel, valamint rövid elõadással szere-
pelt: Szilágyi A.: Effects of laparoscopic
ovarian electrocautery on ovarian volume,
blood flow and vascularisation assessed by
3D ultrasound in patients with polycystic
ovary syndrome címmel. Dr. Kovács Kál-
mán egyetemi tanársegéd posztert mutatott
be Cell cycle and apoptosis regulators in
human leiomyoma during menstrual cycle
and menopause címmel, melyet orális pre-

zentációra választottak.
! A Magyar Perinatológiai Társaság I.
Kongresszusát szeptember 26-28. között
Lakiteleken tartották. Dr. Ertl Tibor egyete-
mi tanár üléselnöki feladatokat látott el. A
klinikáról a következõ elõadások hangzot-
tak el: Dr. Arany Antal: Az embrionális és
magzati malformatio 3D-UH diagnosztiká-
ja; dr. Sárkány Ilona: Magzati bethametha-
sone kezelés perinatalis hatásai praee-
clampsia és intrauterin növekedési retardá-
ció eseteiben; dr. Vida Gabriella: Fejlõdési
rendellenességek elõfordulása élveszületett

újszülöttek között neonatalis intenzív cent-
rumokban; dr. Gyarmati Judit:
Hypergly-caemia 1000 g alatti koraszü-
löttekben; dr. Vizer Miklós: Amnion-
infúzió alkalmazása idõ elõtti burokre-
pedéssel szövõdött terhességekben; dr.
Tóth Tamás: Transdermalis nitrát szár-
mazékkal elért kezdeti sikereink dysma-
turitas kezelésében; dr. Flach Edina: Az
IVF terhesség neonatológiai vonatkozá-
sai; dr. Várnagy Ákos: Szülésindukció
magas rizikójú koraszülések esetén.
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Sporttanfolyamok 
egyetemi dolgozók részére

Callanetics (alakformáló zsírégetõ torna):

Idõpont: hétfõ, csütörtök 16.00-17.00-ig
Helye: PTE ÁOK Elméleti tömb, edzõterem

Felnõtt kezdõ úszás
Idõpont: szerda 18.00-19.00-ig
Helye: PTE ÁOK Elméleti tömb, uszoda 

A foglalkozásokat vezeti: Csatáryné Tolnai Klára testnevelõ tanár,
Mozgástani Intézet

�Talentum� 2002. évi akadémiai díj
A Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a�Talentum� 2002. évi akadémiai díjra Az Alapítvány céljainak megfelelõen pályázatot nyújthat be minden 35 évnélfiatalabb magyar állampolgárságú, kimagasló szellemû és kreativitású fiatalkutató vagy szakember, aki kiemelkedõ társadalmi hasznosságú tudományoseredményt, fejlesztést tud felmutatni.A pályázatot (amely a kitöltött pályázati lap mellett egy curriculum vitae-t istartalmaz) írásban, két akadémikus ajánlásával lehet beküldeni. A Kuratórium a három tudományterület (társadalom-, élet- és ter-mészettudomány) egy-egy kiemelkedõ pályázatát kívánja egyenként 20 000euro (~ 5 millió Ft) összegû díjban részesíteni.Beküldés határideje: 2002. november 15.Cím: �Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány � Talentum 2002. díj� 1024Budapest, Lövõház u. 2-6.

Pályázati lap és bõvebb információ: www.mta.hu címen.

PÁLYÁZATOK
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MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ 2003

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) a 82/1997. (V.21.) Korm. rendelettel módosított 54/1994.(IV.13) Kormányrendelet

alapján pályázatot hirdet a 2003. naptári évre

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet tehetséges, fiatal szakem-

bereinek a külföldi rész-továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotómûhelyekben, kutatói illetve mûvészeti munkában való részvételét

teszi lehetõvé. Pályázhat minden, 40 évesnél nem idõsebb, felsõoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szak-

mai tevékenységével � lehetõleg PhD fokozatával, rangos publikációival, egyéb alkotásaival és eredményeivel � már bizonyította kiemelke-

dõ képességét.

A pályázatok elbírálásánál az alábbi prioritások az irányadók:

Egészségtudományok

� sejtélettan és genetika

� kardiovaszkuláris rendszer normál- és patofiziológiája

� daganatos megbetegedések patológiája, megelõzése

� bioaktív anyagok

� immunológia, agykutatás

Az ösztöndíj idõtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben � az állami költségvetés függvényében egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal �

meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható. Ebben az évben mitegy 180 pályázóból 86 fõ átlagosan 4-5

hónapos tanulmányutat nyert.

Az ösztöndíjas utak 2003. március 1-jétõl kezdõdhetnek.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

1. A MÖB Iroda pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz 

2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven

3. Publikációk jegyzéke, magyar és angol nyelven; mûvészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás

4. Legalább két szakmailag elismert ajánló véleménye lezárt borítékban a mellékelt (letölthetõ) kétoldalas ajánló lapon;

5. Munkaterv magyar és angol nyelven, (2-2 példányban, 1-3 oldal terjedelemben);

6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget igazoló levél

7. Költségterv formanyomtatványon (2 példány);

8. Oklevél másolat (2 példány);

9. Idegen nyelvtudást igazoló állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékû bizonyítvány

Beadási határidõ: 2002. november 8.

A pályázatokat a következõ címre kell postán vagy személyesen eljuttatni: MÖB Iroda, Professzorok Háza

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

A borítékra kérjük ráírni: �Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj�

További információt a MÖB Iroda ad. (Holodnyák Péter szakreferens, tel.: 1384-90-10)

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot hirdeteVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban) címmel
Pályázhatnak 

� Levéltárak, múzeumok, egyházi gyûjtemények,� Non-profit szervezetek,� Non-profit érdekvédelmi és segítõ szervezetek.(kódszám: IHM-ITP-2)A pályázat beadási határideje: 2002. november 22.A pályázás általános feltételei:A pályázatok részletes feltételei a pályázási idõszak kezdetétõl, (az IHM-ITP-1,3,4,5 pályázatoknál 2002. október 22., az

ITP-2-es pályázatnál 2002. október 29.) megtekinthetõk az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján

(http://www.ihm.gov.hu), illetve a pályázati útmutató nyomtatásban átvehetõ az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

(Budapest, Dob utca 75-81.) portáján munkanapokon 8-19 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban 2002. október 22-tõl az alábbi helyi tarifával hívható telefonszámon kérhetõ felvilá-

gosítás: +36-40-200-454A borítékon a címzésben fel kell tüntetni a pályázat kódszámát is.



Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet 
NATO Tudományos Ösztöndíj Program címmelPályázhatnak: kutatók.

Beadási határidõ: 2002. november 15.NATO háromféle ösztöndíjtípust támogat, ezek alkalmazása tagországonként eltérõ lehet és idõtartamuk is típusonként és tagországonként változ-

hat a nemzeti irányelveknek megfelelõen.Az országonként alkalmazott nemzeti irányelveket a NATO Tudományos és Környezetvédelmi Igazgatósága honlapján a következõ címen lehet meg-

találni közvetlenül a nemzeti adminisztrátor címe után: http://www.nato.int/science/fel-adm.htm.Magyar nemzeti irányelvek
ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK
A) Alapszintû ösztöndíj (ezt a típust Magyarország nem támogatja). B) Magasabb szintû ösztöndíj: legalább 3 éves tudományos kutatói gyakorlattal rendelkezõ magyar állampolgárságú kutatók részére, akik önálló ku-

tatást óhajtanak folytatni egy másik NATO-tag- vagy partnerországban, továbbá legalább 3 éves tudományos kutatói gyakorlattal rendelkezõ partnerország-

beli kutatók részére önálló magyarországi kutatásokra. C) Ösztöndíj vezetõ kutatók részére: egyetemek és/vagy kutatóintézetek magyar állampolgárságú vezetõ kutatói részére, akik egy másik NATO-tag-

vagy partnerországban óhajtanak elõadásokat tartani vagy kutatást folytatni, továbbá NATO-tag- vagy partnerországbeli vezetõ kutatók részére magyaror-

szági kutatásokra vagy elõadásokra. Vezetõ kutató az, aki PhD-jét, illetve annak megfelelõ tudományos fokozatát legalább öt éve szerezte.

A pályázónak még a pályázat beadása elõtt kell önállóan kapcsolatot teremtenie potenciális fogadóintézményével. 
Apályázatok beadása: A jelen, 2002. évi pályázati forduló beadási határideje 2002. november 15., postabélyegzõ kelte szerint. Apályázatokat postán 6

példányban, és elektronikusan kell beküldeni az alábbi címekre: OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, NATO TéT Titkárság, 1374 Buda-

pest, Pf. 565; e-mail: nato@om.hu. Csak a postán és elektronikusan is beküldött pályázatok kerülnek elbírálásra.
A program hazai kezelése
A Program kezelése független a többi hazai ösztöndíjas programtól. A Program bonyolításáért az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Államtitkárságának Kutatás-fejlesztési Nemzetközi Fõosztálya felelõs. Murányi Béla fõtanácsos, Kovács Ildikó vezetõ tanácsos, Oktatási Minisztérium Ku-

tatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága, NATO TéT Titkárság, 1052 Budapest, Szervita tér 8. 509-es szoba. Telefon: (+36 1) 318 4015 Fax: (+36 1) 318

7198; e-mail: nato@om.hu. 
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Tolnai Népújság, 2002. november 2.

Triatlonos tragédiája
Szabó Jánost 23 évesen ragadta el a halál

Pécs-Szekszárd

Döbbenetes hír érkezett Pécsrõl: szerdán 23 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt Szabó János, az elmúlt évtized egyik legsikeresebb szekszárdi triatlonistája.

Szabó János kilenc évesen elõbb úszni kezdett a Vízmû SE színeiben, de miután nem
akadtak kiug-ró eredményei, ezért bátyja � s késõbbi edzõje �, dr. Szabó Péter irányításá-
val belekóstolt a triatlonsportba. Elsõ kiugró eredményét az 1995-ös duatlon magyar bajnokságon érte el, ahol az ifjúságiak
között második lett. Sikerével mindjárt bekerült az Európa-bajnokságon induló válogatottba, s a veszprémi kontinensvi-
adalon csapatban aranyérmet szerzett, egyéniben pedig negyedik lett. Még ugyanebben az esztendõben Mexikóban ifjúsá-
gi triatlon világbajnoki címet szerzett csapatban, egyéniben pedig az elõkelõ 9. helyen zárt.

Szabó János sikersztorija 1996-ban juniorként folytatódott: a Dynamic TC Szekszárd sportolója a clevelandi triatlon
világ-bajnokságon csapatban ismét aranyérmet szerzett, egyéniben pedig nyolcadikként zárt. A szombathelyi junior Eb-n
kilencedik, a sprint távú országos felnõtt bajnokságon harmadik lett. Az új sportág, a quadriatlon kontinensversenyén
ezüstérmet szerzett a junioroknál, idehaza viszont nem talált legyõzõre. Sõt, egy évvel késõbb már az Európa-bajnokságon
sem: aranyérmes lett a kajakozással kiegészült triatlonban. Az 1998-as esztendõben legjobb magyarként a 12. helyen
végzett a svájci olimpiai távú triatlon vb-n, az ausztriai Eb-n pedig egyéniben a 11., csapatban a 7. lett. A Magyar Triatlon
Szövetség 1998-ban és 1999-ben is a legjobb junior korú sportolónak választotta, ezt meghálálva Szabó Montrealban egy
világbajnoki hetedik hellyel búcsúzott a korosztálytól. Egyetemi tanulmányai � PÉCSETT FOGORVOSNAK TANULT � miatt fel-
nõtt versenyzõként már nem tudott annyi idõt szentelni kedvenc sportágának, amivel a legjobbak között maradhatott volna,
ám továbbra is indult, s általában az élmezõnyben végzett a honi ranglistaversenyeken.

Módos Ernõtõl, a Dynamic TC elnökétõl származó információ szerint az egykori válogatott versenyzõ szerda este
Pécsett a barátaival volt, amikor hirtelen rosszul lett, s bár életéért a kiérkezõ mentõsök még több mint egy órán át küzdöt-
tek, már nem tudták megmenteni.


