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154 év telt el 1848 óta, mégis, a március
15-i események minden évben újjáéledõ
aktualizálódása változatlan lelkesedést
vált ki a magyar szívekben, lelkekben.
Március 15-e a nemzet ünnepe. Emléke-
zetünkben tudatunk azon szektorához tar-
tozik, amit nemzeti identitásként nevesít-
hetünk. Március 15-e a nemzeti függet-
lenség, a polgárosodni vágyó magyarság
ünnepe.

Az ünnepek sajátságos természete,
hogy egy idõ után önálló életre kelnek.
Petõfi már másnap, március 16-án meg-
érezte a nagyszerû nap történelmi jelentõ-
ségét, s magabiztosan írta le �15-dik már-
cius, 1848� c. versében:

�Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhalad,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt�

Már 1849-ben felmerült, hogy meg
kellene emlékezni március 15-érõl. Jókai
Mór pedig, ötven év távlatából, máig ér-
vényesen fogalmazott így: �Míg magyar
él, míg szabad ember él e honban, kegye-
lettel fognak visszagondolni ez évre, an-
nak történelmi és történetalkotó alakjai-
ra.� Egy nap történése azonban csak ak-
kor tud önálló életre kelni, s akkor tud �
reményeim szerint ma és holnap is � el-
lenállni rövid távú aktuálpolitikai, sok-
szor álságos érdekeknek, ha ezen történé-
sek valódi értékekhez kapcsolódnak, s
azok hû megjelenítõi. 1848. március 15.
ilyen volt. 48 a nemzeti összefogás és az
érdekek egyeztetésének nagy példája.
Kossuth és Széchenyi, Deák és Batthyány,
vagy éppen Vörösmarty és Petõfi, képe-
sek voltak a szent cél érdekében össze-
fogni és félretenni esetleges korábbi el-
lentéteket.  Március 15. nemcsak kezdõ-
pontja annak, amit forradalom és � a ké-
sõbbi eseményekre utalva � szabadság-

harc névvel illetünk, hanem egyúttal vég-
pontja is egy hosszú évekig tartó ese-
ménysornak, amit reformkornak neve-
zünk. A márciusi események nem elõz-
mények nélküli, váratlan történések vol-
tak. A magyar reformkor nagy szellemi
mûhelyeiben a fontolva haladás alternatí-
váinak módjuk volt kiforrni. 48 tavaszán
az ország építeni akart: nemzetgyûlést vá-
lasztott, törvényeket alkotott. Areformkor
építkezéséhez kellett a nemzeti öntudatra
ébredés, a polgárosodás érdekeinek meg-
fogalmazása, politikai megjelenítése, s
kellett természetesen a tudomány és mû-
vészet is, a két Bolyai munkássága,
Kõrösi Csoma makacs tudásvágya,
Polláck klasszicizmusa, vagy Semmel-
weis innovációs merészsége. Mindez így
együtt bizonyára szerepet játszott abban,
hogy a budapesti Európa egyetlen vérte-
len forradalma volt, sokkal fegyelmezet-
tebb és békésebb, mint pl. a bécsi vagy
prágai. Nem ezen múlott, hogy néhány
hónappal késõbb a nemzet mégis szabad-
ságharcra kényszerült. 

Az emlékezésnek nagy ereje van. Ere-
je, mely nemcsak egy egész nemzet, ha-
nem kisebb emberi közösségek, csoportok,
intézmények sorsát is formálhatja, új útra
terelheti. 1848. március 15-e a közös érde-
kek keresése és meglelése, a tiszta értékek
mentén kialakított összefogás példája �
emléke ma is megszívlelendõ.

Március 15. emlékezete elválasztha-
tatlan az ifjúság, fiatalság, a megifjodás
fogalmától. A reformkorban kiérlelt aka-
rat a márciusi ifjak forradalmában teljese-
dett ki, ennek zászlaját a fiatalok emelték
magasba. Az ifjúság hite, lendülete nélkül
nem lett volna 48-as forradalom. Nemze-
ti ünnepünk mindörökre a fiatalok ünne-
pe � s hadd tegyem hozzá: azoké is, akik
éveiket tekintve már nem fiatalok, de tud-
nak még tiszta eszmékért lelkesedni és

Ünnepi köszöntõ

Dr. Mikola István miniszter
látogatása karunkon

(lapzárta után)
Dr. Mikola István egészségügyi minisz-
ter váratlan kormányprogram miatt,
csak jelentõs késéssel érkezett 2002.
március 20-án karunkra.
Az egyetem vezetésének egyeztetését
követõen a centrum vezetõségével tudott
csak tárgyalni.

Az intézetigazgatók tájékoztatása a meg-
beszélésrõl a közeljövõben megtörténik.



tenni, akik mentesek a cinizmustól, képe-
sek igaz értékekhez igazítani érvényesülé-
süket talmi, idõleges, felszínes érdekek el-
lenében. 

Merem remélni, hogy ezen utóbbi
szavakból Önök közül sokan az ideális
egyetem fogalmára asszociáltak: a tiszta-
szívû, lendületes, lelkes ifjak és a megif-
jodni képes, de az idõtálló értékek mellett
szilárdan kiálló oktatók együttesére. Már-
cius 15. eszményét minden felsõoktatási
intézmény magáénak kell vallja!

A 48-as események és egyetemünk
kapcsolódási pontjai közül emlékeztetni
szeretném Önöket arra, hogy a 48/49-es
forradalom és nemzeti szabdságharc szá-
zadik évfordulójának megünneplésére ké-
szülõdve került fel ennek az épületnek a
homlokzatára a Pécsi Tudományegyetem
elnevezés a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium 1947. április 17-i rendelete
értelmében, mely szerint � ahogy az egye-
temi tanács 1948. március 20-i ülésén
Holub József akadémikus mondotta � az
egyetemnek annak a városnak a nevét kell
viselnie, amely székhelyét adja. Az ifjú-
ság önfeláldozó hazaszeretetének egyete-
münket illetõ vonatkozásaira emlékeztet
bennünket közvetlen közelünkben az az
emléktábla, amelyen több tucat hõs egye-
temista és fiatal professzoruk, Degré La-
jos neve olvasható, akik életüket adták ha-
zájukért a világháborúkban. S itt áll egy
másik emléktábla is azok nevével, akik a
szabadság és nemzeti függetlenség esz-
méjével léptek fel 1956-ban az idegen ha-
talom és magyar kiszolgálói ellen.

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Szenátus!
Nem nehéz észrevenni március 15-e e fa-
lak közé is beszivárgó üzenetét. A szabad-
ság, függetlenség, hazaszeretet mellett a
fontolva haladás, a kiforrt eszmék ér-
vényesítése és a fiatalok tisztánlátásá-
nak, lendületének ötvözése, a valódi ér-
tékek mentén kialakított összefogás �
mindezek a folyamatok a felsõoktatás
mindenkori, és jelenkori viszonylataiban
élénk aktualitást nyernek. Ahhoz, hogy
ma mindez együtt legyen és érvényesül-
jön, ahhoz csak törhetetlen akarat, állhata-
tos, szívós munka, tanulás kell. Ha a haza,
a társadalom javára teszünk, ezzel ma-
gunkat is gyarapítjuk � és fordítva. Ahogy
Széchenyi István mondta: �Nincs oly aka-
dály, melyen az emberi állhatatosság ne
gyõzne, ha a munkálók magokért s övéi-
kért fáradoznak.�

Kosztolányi György
(Elhangzott a PTE Szenátusának 2002. március 14-i

ünnepi ülésén)
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PETÕFI SÁNDOR

1848
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megviradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.

Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban
Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére,
Annyi, ami fölkiált az égre.

Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger, és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája
Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában,
Beburkolva rongyos bíborában.

Csatatér a nagy világ. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tûzbe véle!...
Node mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a késõn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.

Nagy idõk. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentõn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Új dicsõ szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!



Dr. Manfred Osten

Dr. Manfred Osten 1938-ban született Ludwigslustban
(Mecklenburg). Tanulmányait a hamburgi, müncheni és luxem-
burgi egyetemeken végezte. Doktori disszertációját 1969-ben
Kölnben védte meg. Még ugyanabban az évben diplomáciai
szolgálatba lépett.
1969-76 között a pá-
rizsi, a kameruni, a
csádi követségeken a
kultúr-attasé feladata-
it látta el, majd Bonn-
ban a kelet-afrikai
referatúrát vezette.

1976 és 1980 kö-
zött az NSZK buda-
pesti nagykövetségén
a gazdasági osztályt
vezette. Megtanult
magyarul és tanulmá-
nyozta a magyar iro-
dalmat. Bekapcsoló-
dott a magyar zenei
életbe. Emlékezete-
sek a Tátrai és Orlan-
do vonósnégyesekkel adott hangversenyei.

Eztuán hat évet japánban töltött, majd Bonnban a kelet-eu-
rópai referatúrát vezette. 1985-tõl az Alexander von Humboldt
Alapítvány fõtitkára. Egyetemünkrõl és jogelõdjeirõl eddig kö-
zel negyven kutató töltött el az NSZK-ban átlagosan több mint
egy évet Humboldt ösztöndíjasként. 1996-ban aktívan részt vett
az I. Magyar Humboldt Konferencia (Pécs) megrendezésében
és lebonyolításában. A bonni székhelyû Német-Magyar Baráti
Társaság tagja. Dr. Manfred Osten számos rangos nemzetközi
kitüntetés birtokosa, több egyetem díszdoktora, a Mainzi Tudo-
mányos és Irodalmi Akadémia rendes tagja. Számos filozófiai,
irodalmi és zenei tárgyú közleménye jelent meg. Nõs, három
gyermek édesapja. Szabad idejében aktívan zenél: kedvenc
hangszerei a zongora, a hegedû, a brácsa.

(Felterjesztõ: dr. Ohmacht Róbert)
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Dr. Hermann Wisser

Wisser professzor 1933-ban született Németországban,
Gelsenkirchenben. Orvosi diplomáját 1959-ben kapta a
Göttingeni Egyetemen. Kémiai tanulmányait 1960-62 között a
Mainzi Egyetemen folytatta. PhD fokozatát 1967-ben védte
meg a müncheni Max Planck Intézetben. Orvosi laboratóriumi
szakvizsgáját 1970-ben szerezte meg. 1971-ben habilitált a
Hannoveri Orvostudomáyi Centrumban. 1972-ben kinevezték
Stuttgartban a Robert Bosch Kórház laboratóriumának vezetõ-
jévé, majd 1978-ban ezen pozíciójának megtartásával egyben a
Hannoveri Egyetem professzorává. 1998-tól a Heidelbergi
Egyetem professzora.

Wisser professzor a laboratóriumi medicina nemzetközileg
elismert, kiemelkedõ alakja. 1988-1992 között a Német Labo-
ratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke volt, 1990-1991 kö-
zött alapító elnöke az Európai Laboratóriumi Társaságok Szö-
vetségének (FESCC). Elévülhetetlen érdemei vannak abban,
hogy a volt kelet-európai országok � köztük hazánk � az izolá-
ció éveiben is szoros tudományos-szakmai kapcsolatban állhat-
tak az európai laboratóriumi diagnosztikával. Több mint egy

évtizede rendszere-
sen részt vesz szinte
minden jelentõs ha-
zai rendezvényün-
kön. A Magyar La-
boratóriumi Diag-
nosztikai Társaság
tiszteletbeli tagja és
a tásaság legna-
gyobb kitüntetésé-
nek, a Jendrassik-
éremnek a birtokosa.
Ugyancsak tisztelet-
beli tagja a svájci, a
luxemburgi és a cseh
társaságoknak, és
2001-ben elsõként
kapta meg az Euró-

pai Laboratóriumi Szövetség nagydíját. 
Wisser professzor fõ tudományos érdeklõdése a caete-

cholaminok, adrenerg receptorok kutatása, laboratóriumi anali-
tikája, klinikai farmakológiája. Tudományos tevékenységérõl
140 publikált dolgozatban számolt be.

Wisser professzor aktív támogatója a Pécsi Tudomány-
egyetemnek. Személyes közremûködésének köszönhetõ, hogy
az egyetem laboratóriumi szakemberei megválasztásra kerül-
tek a szakma legfontosabb világ- és európai szervezeteinek el-
nökségébe, munkabizottságaiba. Több alkalommal biztosított
tanulmányutat, kutatási lehetõséget fiatal magyar kutatóknak.
Több mint húsz éve támogatja a PTE ÁOK Klinikai Kémiai In-
tézetének mûszeres fejlesztését. Hazájában aktív támogatója a
Német-Magyar Baráti Társaságnak.

(Felterjesztõ: dr. Jobst Kázmér és dr. Kellermayer Miklós)

A Pécsi Tudományegyetem 2002. március 14-én tartotta a március
15-i megemlékezéssel egybekötött díszdoktoravató szenátusi ülését.
Ez alkalommal került sor az Általános Orvostudományi Kar két
új díszdoktorának ünnepélyes beiktatására is.

Az Általános Orvostudományi Karon délelõtt az újdonsült
Honoris causa doktorok tudományos elõadást tartottak.

Dr. Hermann Wisser: Atrial fibrillation association with changes
in G protein levels

Dr. Manfred Osten: Alexander von Humboldt�s Notion of
Freedom and the Humboldt Foundation

HONORIS CAUSA DOKTOROK

Fotó: ifj. Vadász István

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ



Magyar Tudományos Akadémiai Ifjúsági Díj, 2002

A Magyar Tudományos Akadémia évek óta a március 15-i ünnepségek keretében adja át az arra legérdemesebbeknek az Akadémi-
ai Ifjúsági Díjat. A díjra 35 év alatti fiatal kutatók, illetve kutatócsoportok pályázhatnak akadémiai kutatóhelyekrõl. Idén a díjat

Kroó Norbert akadémikus, az akadémia fõtitkára adta át az MTA székházában. Ahogy azt bevezetõjében hangsúlyozta, a díjat elsõsor-
ban azért alapították, hogy a fiatal kutatók érezzék a megbecsülést és az idõsebb generáció odafigyelését. A díjjal járó pénzjutalmat is
sikerült az elmúlt évekhez képest felemelni, ezzel is kicsit javítva a fiatal kutatók alacsony jövedelmét. A fõtitkár azt is hangsúlyozta,
hogy az Európai Unió elvárásai alapján hasonló díjazásoknál figyelembe kell venni a nõk 40%-os arányát, de jelen döntésükben ez egy-
általán nem kellett hogy szerepet játsszon, mert a nõi kutatók teljesen egyenértékû pályamunkákkal pályáztak. A díjat ebben az évben
29-en kapták különbözõ kategóriákban, mint Társadalomtudományok, Természettudományok és Élettudományok. Idén a díjazottak kö-
zött volt egyetemünkrõl dr. Reglõdi Dóra, a Humán Anatómia Intézet munkatársa, aki a �PACAP megoszlása különbözõ fajokban, és
neuroprotektív hatásai� címû pályamunkával pályázott. Ezúton is gratulálunk munkatársunk eredményes munkájához.

Dr. Sétáló György
intézetvezetõ egyetemi tanár

Humán Anatómiai Intézet
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2002. február 14.
A Budapesten pécsiek szervezésében meg-
rendezett Orvoskamarai Bál elõkészítésének
munkálataiban, a vendégek fogadásában és
a mûsorban hallgatóink is tevékenyen részt
vettek. Szabó István dékánhelyettes javasla-
tára a vezetés a diákokat elismerésben, illet-
ve dékáni dicséretben részesíti.

!
Dr. Tóth Gyula dékánhelyettes elkészítette
az elmúlt évi Normatív Kutatás Finanszí-
rozást összefoglaló beszámolót.

2002. február 21.
Tarrósy István külügyi igazgató egy grazi
egyetemmel kialakítandó megállapodásról
tájékoztatta a vezetést, és véleményét is
kérte. Ezt dr. Nagy Lajos oktatási dékán-
helyettes állította össze.

!
Dr. Tóth József rektor tájékoztatót küldött
karunkra arról, hogy a PTE SzMSz-ében
foglaltaknak megfelelõen és a Szenátus
döntése alapján a doktori iskolákban dol-
gozó programvezetõk és a doktori iskolák
vezetõi pótlékban részesülnek. A volt �A�
programvezetõk négyszeres pótlékalap-
ban, a �B� programvezetõk 2,5-szeresben
és a doktori iskola-vezetõk hatszorosban.
Avezetés a szóban forgó pótlékokat a PTE
SzMSz-ének megfelelõen korrigálja.

!
A Széchenyi Professzori Ösztöndíjat el-
nyert kollégák alapfizetése most kevesebb,
mivel az alapfizetés megállapításánál a Szé-
chenyi Ösztöndíjjal kapcsolatos pénzössze-
geket is figyelembe vették. Ezt az érintettek

méltánytalannak tartják és észrevételeikkel
� korrigálást és választ várva � levélben dr.
Tóth József rektorhoz fordultak.

!
Dr. Nagy Lajos dékánhelyettes és Aracsi
László fõigazgató véleményezi a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémiától kapott
anyagot. Az összeállítás arról szól, hogy az
akadémia az oktatás és a kutatás bizonyos
stratégiai kérdéseket is érintõ területein
szívesen bekapcsolódna a Honvédkórház-
zal kapcsolatos egyesítési folyamatba.

!
Tarrósy István külügyi igazgatótó elküldte
karunkra az indiai nagykövet asszonytól
kapott levelet, melynek tartalma bizonyos
együttmûködési problémákra is utalhat.
Az anyaggal dr. Nagy Lajos dékán-
helyettes foglalkozik.

!
Dr. Czéh Gábor könyvet állított össze
Celluláris neurobiológia címmel, és ezt
mind a graduális, mind a posztgraduális
képzés tankönyvlistájára ajánlja. A dékáni
vezetés az elõvéleményezésre bizottságot
hoz létre annak eldöntésére, hogy milyen
területeken javasolható a listára kerülés. A
bizottság elnöke dr. Lénárd László akadé-
mikus, tagok: Ángyán Lajos és Lázár Gyu-
la professzorok.

!
A kinevezésekkel, illetve megbízásokkal
kapcsolatban a "3A", "3B", 4- és 5-ös OM
által finanszírozott munkaköri csopor-
tokba besorolt dolgozók munkáltatói jogát
Ferenci József látja el. A klinikai szférában
dolgozó oktatók � a docensek és pro-

fesszorok kivételével � munkáltatói jogát a
centrum-elnök gyakorolja..

!
A Tuniszból érkezett együttmûködési
ajánlatot dr. Nagy Lajos dékánhelyettes
véleményezi.

2002. március 7.
Dr. Nagy Judit professzor asszony
meghívottként vett részt a vezetõi értekez-
leten, mivel a klinika helyzetét, az Immu-
nológiai és Reumatológiai Intézet kiválása
kapcsán adódó feladatokat tárgyalták meg.

!
Dr. Tóth Gyula professzor ismerteti az
ETT titkárságáról érkezett levelet. A levél
arról tájékoztat, hogy a kutatásfinanszíro-
zással kapcsolatos összeget egy sor intézet
nem vette igénybe. Ezt korrigálni kell, ha a
mulasztás könyvelési problémából adódik,
és fel kell kérni az intézeteket, hogy költ-
sék el ezeket az összegeket.

!
A KSH jelentés a felsõoktatási kutatóhely
2001. évi kutatási-fejlesztési adatairól c.
anyag összeállításával kapcsolatban Tóth
Gyula dékánhelyettes különbözõ szemé-
lyekkel tárgyalt. Eddig a szükséges pénz-
ügyi adatokat nem kaptuk meg, ezért Fe-
renci fõigazgató-helyettes dr. Kisbánné
Karis Ilona fõigazgató asszonnyal tárgyal
a kérdésrõl és kéri, hogy segítsen ennek
összeállításában.

!
Dr. Mikola István egészségügyi miniszter
jelezte, hogy március 20-án látogatást tesz
nálunk. Délelõtt érkezik, itt kezdõdik a
programja, 11 órakor tartana egy elõadást
az intézetigazgatóknak. A program rektori
ebéddel zárul.

Dr. Rõth Erzsébet

DÉKÁNI VEZETÕI ÉRTEKEZLETEK



2002. február 26.
Rektor úr levélben tájékoztatta a centrum vezetõségét, hogy
Mikola István eü. miniszter elõzetes tervek szerinti látogatására
2002. március 20-án kerül sor. A centrumot Kosztolányi György
elnök, Bellyei Árpád elnökhelyettes, ill. Papp Lajos professzor
fogja képviselni.

!
Farkas Beatrix professzor asszony egy Erboton ICC 200 mûtéti
vérzéscsillapító készülék beszerzésének engedélyezését kérte. A
készülék beszerzési ára a szükséges kiegészítõ eszközökkel kb. 2
millió Ft. Az elnökség engedélyezi a fenti készülék vásárlását.

!
Dr. Battyáni Zita egyetemi docens a Bõrgyógyászati Klinika
onkológiai részlegvezetõje, onkológiai külön keretre való jogo-
sultságát kérvényezi az OEP-nél. Ehhez kérte az elnökség támo-
gatását. Botz Lajos fõgyógyszerész felajánlotta segítségét a jogo-
sultság megszerzéséhez. Az elnökség támogatja a Regionális
Melanoma Központ kérését.

!
Krommer Károly professzor levélben kérte 2 szakorvosi állás
létesítésének az engedélyezését az Onkoterápiás Intézet számára.
A vezetõség engedélyezi Krommer Károly professzor kérésének
teljesítését, ugyanakkor az Onkoterápiás Intézet felállításához egy
szakmai bizottságot hoz létre Krommer professzor segítése
céljából. Ennek tagjai: dr. Szabó István egyetemi tanár, dr.
Horváth Örs Péter egyetemi tanár.

!
A Honvédkórház átadásakor a Traumatológia kiköltözésével 52
ágy szabadul fel. Ezen 52 ágy elosztására bizottságot hoz létre a
vezetõség. Tagjai: dr. Szabó István egyetemi tanár és dr. Horváth
Örs Péter egyetemi tanár.

!
A teljes integrált beteginformatikai rendszert ki kell írni ten-
dereztetésre és a tenderkiírás elkészítésére a vezetõség létrehoz
egy bizottságot, amelynek elnöke: Ferenci József centrum gazd.
hiv. vezetõ, tagjai: dr. Botz Lajos fõgyógyszerész, dr. Juricskay
István egyetemi docens, dr. Horváth Zsolt klinikai orvos, dr.
Kassai Miklós egyetemi tanársegéd, Czopf János informatikai
vezetõ.

2002. március 5.
Dr. Kosztolányi György elsõ pontként a tegnapi rektori vezetõi
ülésen elhangzottakról számolt be.
Elõször két és fél órán keresztül az egyetem költségvetése került
megvitatásra. Ami a centrumot illeti, két kérdés vetõdött fel, az
egyik a Honvédkórház hálózatbeépítése, a másik a gerinc
kiépítése, ami a központi költségvetést terhelné. Ezzel kapcsolat-
ban mind a két kérdésre megnyugtató választ most kaptunk,
Ferenci fõigazgató elmondása szerint. Röviden egy mondatban
említésre került az Angol Program alapítvánnyal kapcsolatos ügy
jelenlegi állása.

!
Az egészségügyi közszolgáltatások alvállalkozásba adásának 
szakmai feltételeirõl szóló egészségügyi minisztériumi rendelet-

tervezettel kapcsolatban koncepcionalis a javaslatunk, hogy az
orvosegészségügyi képzéssel foglalkozó tudományegyetemek
szak- és továbbképzés, ill. progresszív ellátásból adódó feladata
miatt külön elbánásmódot kell élvezzenek. Ezt a mondatot Bellyei
és Horváth Örs professzorok megfogalmazzák.

Az Oberfrank fõigazgató által küldött 2001. évi statisztikai ada-
tokat vitatva határozat született, hogy az összesítést mindenki
megkapja a már folyamatban lévõ jelentések elkészítéséhez
támasztékul, segítségül és tájékoztatás végett. 

Dóczi professzor beszámol az aneszteziológia helyzetérõl. Az
egyetem aneszteziológiával foglalkozó szakemberei elõtt
ismertette azt a centrumtervet, hogy a jövõben a magánvál-
lalkozásban és a közalkalmazottként végzett aneszteziológiai
tevékenység kapcsán kialakult anomáliákat a Centrum rendezni
kívánja. Két dolog fogalmazódott meg a megbeszélés során: 
1. Kívánatos, hogy az egyetemi klinikákon stratégiai koncepció
szülessen, amelynek a lényege az, hogy az Aneszteziológiai
Intézet vezetõje, Bogár Lajos professzor egy szakmai koncepció
kidolgozása mentén szakmailag összefogja, akkreditálja és
felelõsséget vállaljon valamennyi egyetemen folytatott altatásért. 
2. Április 30-val lezáruló idõszak után várható új helyzetig
lényeges változtatást az eddigi kialakult gyakorlaton nem próbál
a tervezet foganatosítani. Marad nagyságrendeket tekintve az
eddig kialakult gyakorlat. Ezt követõen viszont a kérdésre min-
denképpen vissza kell térni az elõbb említett stratégiai terv men-
tén. Az anyag legfontosabb pozitívuma, hogy az elmúlt idõben
kialakult kusza helyzet rendezésére határozott elképzelés körvo-
nalazódik a Centrum részérõl.

Határozat:
Bogár Lajos professzort felkérjük egy olyan stratégia kidolgo-
zására, amelynek lényege, hogy az Aneszteziológiai Intézet
vezetõje egy szakmai koncepció kidolgozása mentén szakmailag
összefogja, akkreditálja és felelõsséget vállal valamennyi egyete-
men folytatott altatásért. A március 1-jén Dóczi professzor és az
aneszteziológusok között létrejött megállapodás, mely a jelen
határozat melléklete, április 30-ig irányadónak tekintendõ. 

!
Az Onkoterápiás Intézettel kapcsolatosan megalakult bizottság
munkájáról szóló tájékoztatás lényege az, hogy a Krommer pro-
fesszor által körvonalazott személyi igényeket mindenképpen ki
kell elégíteni ahhoz, hogy az intézet rentábilis mûködése megin-
dulhasson. Ugyancsak vannak olyan igények, amelyek az
induláshoz szükségesek kétszer 12 milliós forint tételben.
Befejezendõ az alagsor átépítése. Tehát vannak olyan építési
feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a majdani intézet
kellõ kapacitással megindulhasson. Abban született megál-
lapodás, hogy az intézetnek a Szülészeti Klinikától való admi-
nisztratív különválása április 1-tõl lép életbe. 

!
AHonvédkórház átadási feltételeinek egyezetésére a Honvédelmi
Minisztériumba a március 18-án kezdõdõ héten Ferenci fõigaz-
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gatóhelyettes mellett egy szakmai felelõsnek mennie kell; ezt
elõtte Kosztolányi elnök úrral tisztázzuk.
Miniszter úr március 20-i látogatására 3 beruházási feladat ter-
vezését kell elkészíteni, ezek a következõk: az Onkológia, a hon-
védkórházi CT és a Reumatológiai Tanszék Irgalmasoktól való
bérlésének a finanszírozása. Az onkológiai programnak tartal-
maznia kell az ágylétszám-bõvítést, különös tekintettel arra, hogy
2003-ban az Onkológiai Szakmai Kollégium javaslata alapján
egy újabb Linac kerül telepítésre. Ennek a Linacnak a
telepítéséhez természetesen a bunker építését elõ kell készíteni. A
honvédkórházi átadás lebonyolításának gazdasági felelõse
Ferenci gazdasági fõigazgató-helyettes és szakmai képviselõje
minden egyes fázisnál Horváth Örs Péter elnökhelyettes lesz. Ezt
az elnök úr mint leadott jogkört adja meg. 

!
Dr. Nagy Lajos családorvosi konferenciáján a megnyitót Fischer
Emil dékán úr tartja és õ képviseli az egyetemet, ill. az Orvoskart. 

!
Az MTA PAB Közgyûlésén Dóczi Tamás képviseli a Centrumot. 

!
Jövõ kedden a megüresedõ intézetvezetõi helyekre a megfelelõ
személy kiválasztásához keresõ bizottságokat meg kell beszélni. 

!
Az elnökhelyettesi pályázat szakmai részét röviden meg kell tár-
gyalni jövõ kedden. 

2002. március 12.
Elnök úr röviden beszámolt a tegnapi vezetõi értekezletrõl, 
amelynek elsõ, és ottani vélemény szerinti legfontosabb napiren-
di pontja az angol alapítvány körüli helyzet értékelése volt. Ennek
folyományaként csütörtök délig remélhetõleg születik egy olyan
kimutatás az angol alapítvány pénzügyeirõl, ami alapját jelentheti
az Oktatási Minisztérium felé nyújtandó jelentésnek. 

!
Az Egészségügyi Minisztériumtól Koncz fõosztályvezetõtõl egy
anyag érkezett, amely az egészségügyi közintézmények rend-
jérõl, ill. szakmai vezetõ testületérõl szóló minisztériumi rendelet-
tervezetet tartalmazza. Március 18-ig kell errõl véleményt nyil-
vánítani. Az anyagot Ferenci fõigazgató és Bellyei Árpád
elnökhelyettes úr fogja véleményezni.

!
Az Onkoterápiás Intézettel kapcsolatos vezetõi megbízás, illetve
a Horváth László professzor által adjunktusi felterjesztéssel kap-
csolatban beszélünk arról, hogy Krommer Károly intézetvezetõi
megbízatása 65 éves életkorig szakmailag helyénvaló, azonban a
továbbiakban gondolkodnunk kell utódlásáról, feltehetõen külsõ
szakember keresésével. 

!
Az Immunológiai és Reumatológiai Intézet kiköltözésével kap-
csolatban Nagy Judit professzor asszonytól jött egy tele-
fonbeszélgetést követõ írásos beadvány, amelynek az a lényege,
hogy az immunológia kiköltözésével aggályosnak látja a
maradék eszköz- és személyi állományt ahhoz, hogy a klinikáját
mûködtesse. Kovács Bálint elnökhelyettes úr említi, hogy egy
korábbi megbeszélés értelmében március 15-ig kell a két érintett
intézetvezetõnek egy olyan listát összeállítani, amely tartalmazza
az elszállítandó, ill. a maradó eszközöket, illetve mûszereket. A
listákat áttekintve, a két érintett fél álláspontját kívánatos
egymáshoz közelíteni. 

!

A mûködési keretbõl finanszírozott pótlékok, illetmény-
kiegészítésekkel kapcsolatban az a döntés született, hogy ez függ-
vénye a folyamatban lévõ intézménygazdálkodási adatok feldol-
gozását követõ helyzetnek, ami kb. másfél, két hónap után
várható. Ezt követõen lehet egy olyan rendszabályt kidolgozni,
amely ezeket a kérdéseket megfelelõ módon orientálni fogja,
nevezetesen, hogy milyen esetben lehet a mûködési keretre
megfelelõ pénzeket, jutalékokat, kiegészítéseket adni. A bead-
ványban név szerint felsoroltaknak pótlékokat, illetmény
kiegészítéseket két hónapos idõre, április 30-ig javasolunk. Szabó
István professzor beadványa, amelyben a szülõszobán szolgálatot
teljesítõ szülésznõk számára munkahelyi pótlékemelést kér, azzal
a módosítással kerül elfogadásra, hogy nem munkahelyi pótlék
címén, hanem alapbéremeléssel, alapbér kiegészítésként, feladat-
ra szorítkozóan engedélyezhetõ, mindaddig, amíg az a dolgozó az
adott feladatot ellátja, és azt az intézet a saját bevételi keretébõl
biztosítani tudja. 

!
A rezidensképzés leteltével kapcsolatos kérdések címén Bellyei
professzor felveti, hogy a rezidensrendszerbe visszalépõk, külföl-
drõl megjövõk, PhD-t befejezõk, ill. a PhD-t folytatni kívánók
foglalkoztatására létesüljön egy olyan rendszer, amelyik
lehetõséget biztosít arra, hogy (béralap nélkül) a tehetséges
embereket az egyetemen tartsuk. A szükséges szabályozásra az
egyetemi jogászokat felkéri Ferenci igazgató úr és a következõ
alkalommal a szövegezésre visszatérünk.

!
Ferenci igazgató úr beszámol arról, hogy ma Horváth Örs 
professzorral Budapesten voltak a Honvédelmi Minisztériumban.
A rendszer mûködését jövõ októberben fogják felülvizsgálni
(ennek mikéntjét, az elszámolási rendet és a gazdálkodás
szerkezetét). Arról is szó esik, hogy mostantól kezdve alapvetõ
érdekünk a honvédséghez tartozó állomány mûködésének szak-
mai felügyelete, az OEP elszámolás rendszerének az ellenõrzése,
amit az egészségügyi finanszírozási osztály munkatársai fognak
gyakorolni.

!
A Honvédkórházzal kapcsolatosan az került szóba, hogy a
Traumatológiához csatoltan, azzal összefüggésben a szájsebészeti
egység kikerülhetne az új telephelyre, megtartva Fogászati
Klinikához való tartozását. Ez abba az irányba mutató lépés
lenne, hogy majdan a Honvédkórház területén koncentrálódna a
fej-nyaksebészet, ill. a traumatológiával együtt a csontsebészet,
míg a 400-ágyas klinika telephelyén a lágyrészsebészet. Az érin-
tettekkel a kérdésrõl Horváth professzor kezd tárgyalást. 

!
A Centrum elnöksége úgy döntött, hogy a hozzá tartozó
szervezeti egységekben, klinikákon és diagnosztikus egységek-
ben mindenképpen ragaszkodik az igazgatói poszt egyetemi
tanári szintû betöltéséhez. Ehhez kíván minden utat bejárni (a
meghívásos rendszert is beleértve). Amíg ennek lehetséges fázi-
sai nincsenek kimerítve, addig nem kívánja docensi szinten betöl-
teni az igazgatói feladatkört (meghirdetett pályázat esetén max. l
évre).

Dr. Románcz Erzsébet
az Orvostudományi és 

Egészségtudományi Centrum
titkár-hivatalvezetõje
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2002. február 18.
1/ Aktuális ügyek
1/a PhD hallgatók ügyei

Dr. Nagy Tamás II. éves PhD hallgató
(Klinikai Kémiai Intézet) tanulmányait
külföldön szeretné folytatni 2002. február
2. és 2003. január 31. között. Ezen idõtar-
tamra ösztöndíjának folyósítását kéri. Ké-
rését a DT támogatja.

Dr. Salamon Szilvia II. éves PhD hall-
gató (Biológiai Intézet) tanulmányainak 1
évre történõ megszakítását kéri 2002. már-
cius 1. és 2003. február 28. között. Kérését
a DT támogatja.

Dr. Rózsai Barnabás II. éves PhD hall-
gató (Gyermekklinika) tanulmányainak
halasztását kérte osztályos munkák végzé-
se miatt 2001. szeptember 15-december 1.
között, amihez a Doktori Tanács hozzájá-
rult. Azonban az osztályos munka végzésé-
hez szükséges megbízását 2001. október 1-
jétõl engedélyezték, ezért fél hónapig nem
volt illetménye. Kéri, hogy a Doktori Ta-
nács járuljon hozzá félhavi ösztöndíjának
kifizetéséhez. Kérését a DT támogatja.

Dr. Nagy Gábor III. éves PhD hallgató
(Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani
Intézet) PhD dolgozata opponenseinek és a
védési bizottság összetételének kijelölése
megtörtént. 

Dr. Minda Hajnalka III. éves PhD hall-
gató (Gyermekklinika) benyújtotta érteke-
zéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati
tárgyak, a szigorlati bizottság és az oppo-
nensek kijelölése megtörtént.

1/b Egyéni felkészülõk ügyei:
Dr. Sipos Katalin egyéni felkészülõ

(Biokémiai Intézet) disszertációjának fél
évvel történõ beadási halasztását kérte té-
maváltás miatt (2002 májusáig) a Doktori
Tanácstól az elõzõ ülésen. Kérését a DT tá-
mogatja.

Dr. Szolnoki Zoltán egyéni felkészülõ
(Pándy Kálmán Kórház, Békéscsaba � Or-
vosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani In-
tézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az
elõbírálók, a szigorlati tárgyak és a szigor-
lati bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Halvax László egyéni felkészülõ
(Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) be-
nyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírá-
lók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizott-
ság, az opponensek és a védési bizottság
összetételének kijelölése megtörtént.

Dr. Csermely Tamás egyéni felkészülõ
(Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) be-

nyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírá-
lók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizott-
ság, az opponensek és a védési bizottság
összetételének kijelölése megtörtént.

Dr. Kovács Kálmán egyéni felkészülõ
(Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika �
Biokémiai Intézet) benyújtotta értekezés-
tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tár-
gyak, a szigorlati bizottság, az opponensek
és a védési bizottság összetételének kijelö-
lése megtörtént.

Dr. Fábián Zsolt egyéni felkészülõ (Bi-
ológiai Intézet) elõbírálatára három pozitív
vélemény érkezett. Aszigorlati tárgyak és a
szigorlati bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Gasztonyi Beáta egyéni felkészülõ
(I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD szigor-
lata 2002. február 1-jén summa cum laude
eredménnyel megtörtént. 

Dr. Pámer Zsuzsanna egyéni felkészü-
lõ (Szemészeti Klinika � Kísérletes Sebé-
szeti Intézet) PhD szigorlata 2002. február
14-én summa cum laude eredménnyel
megtörtént. 

ifj. Dr. Sétáló György egyéni felkészü-
lõ (Biológiai Intézet) PhD szigorlata 2002.
január 21-én summa cum laude eredmény-
nyel megtörtént. Az opponensek és a védé-
si bizottság összetételének kijelölése meg-
történt.

Visegrády András egyéni felkészülõ
(Biofizikai Intézet) PhD dolgozata oppo-
nenseinek és a védési bizottság összeté-
telének kijelölése megtörtént.

Dr. Osváth Péter egyéni felkészülõ
(Pszichiátriai Klinika) azzal a kéréssel for-
dult a Doktori Tanácshoz, hogy a mellékelt
publikációs lista alapján engedélyezze
PhD dolgozatának védését. A kijelölt ad
hoc bizottság javaslatának figyelembevéte-
lével nevezett kérését a DT támogatja.

Dr. Gerlinger Imre egyéni felkészülõ
(Fül-Orr-Gégeklinika) PhD dolgozata op-
ponenseinek és a védési bizottság összeté-
telének kijelölése megtörtént.

Baktay-Korsós Gizella egyéni felké-
szülõ (Pszichiátriai Klinika) PhD dolgoza-
ta védési bizottsága összetételének kijelö-
lése megtörtént.

Dr. Tigyi Zoltán egyéni felkészülõ (Or-
vosi Mikrobiológiai és Immunitástani Inté-
zet) PhD dolgozata opponenseinek és a vé-
dési bizottság összetételének kijelölése
megtörtént.

Dr. Mohammad T. Jaberansari egyéni
felkészülõ (Kísérletes Sebészeti Intézet) ér-
tekezésének védése 2001. december 17-én

100 %-os eredménnyel megtörtént. A DT
ennek alapján egyhangúlag javasolja az
Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizott-
ságnak (EDHB) a PhD cím megítélését.

Dr. Méhes Gábor egyéni felkészülõ
(Pathológiai Intézet) értekezésének védése
2001. december 18-án 96 %-os eredmény-
nyel megtörtént. A DT ennek alapján egy-
hangúlag javasolja az EDHB-nak a PhD
cím megítélését.

Dr. Kerényi Mónika egyéni felkészülõ
(Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani
Intézet) értekezésének védése 2001. de-
cember 18-án 100 %-os eredménnyel meg-
történt. A DT ennek alapján egyhangúlag
javasolja az EDHB-nak a PhD cím megíté-
lését.

1/c Új egyéni felkészülõk
Dr. Hajtó Tibor (Magyar Immunterápi-

ás Bt.) egyéni felkészülõként szeretne csat-
lakozni dr. Németh Péter egyetemi tanár
�Az immunológia alapjai� c. programjá-
hoz. Kérését a DT támogatja.

Dr. Kun Attila fõorvos (Tolna m. Kór-
ház, Szekszárd) egyéni felkészülõként sze-
retne csatlakozni dr. Szabó István egyetemi
tanár �Reproduktív endokrinológia� c.
programjához. Kérését a DT támogatja.

Dr. Jósvay János adjunktus (Magyar
Honvédség Központi Honvédkórháza)
egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni
dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár �Sebésze-
ti beavatkozások kísérletes és klinikai vizs-
gálata� c. programjához. Kérését a DT tá-
mogatja.

Dr. Kovács Attila tanársegéd (Pszichi-
átriai Klinika) egyéni felkészülõként sze-
retne csatlakozni dr. Szabó Imre egyetemi
tanár �Viselkedéstudományok� c. prog-
ramjához. Kérését a DT támogatja.

Dr. Nagy Sándor klinikai vegyész (I.
sz. Belgyógyászati Klinika) egyéni felké-
szülõként szeretne csatlakozni dr. Keller-
mayer Miklós egyetemi tanár �Molekulá-
ris pathológia� c. programjához. Kérését a
DT támogatja.

2/ Egyebek
� Dr. Barla Szabó Sándor kérelme tu-

dományos fokozat elismerése ügyében. A
DT ismételten úgy határozott, hogy neve-
zett kérésével akkor tud érdemben foglal-
kozni, ha a szabályzatban elõírtaknak meg-
felelõen összeállított anyagát benyújtja.

�  Dr. Iveges Erika (Újvidék) PhD fo-
kozatának honosítását kéri a Doktori Ta-
nácstól. Tekintettel arra, hogy a kérés rö-
viddel az ülés elõtt érkezett, a DT a követ-
kezõ ülésen tárgyalja az elõterjesztést.

� Dr. Czéh Gábor egyetemi magánta-
nár azzal a kéréssel fordult a Doktori Ta-

A Doktori Tanács ülése



nácshoz, hogy a Celluláris neurobiológia
c. szakkönyv a PTE ajánlott könyvek, tan-
könyvek listájára kerüljön. A kijelölésre
kerülõ bizottság javaslatának figyelembe-
vételével történik döntés a kérdésben.

� Dr. Rõth Erzsébet professzor asszony
8 kreditpont elismerését kéri a Doktori Ta-

nácstól azon hallgatók részére, akik a Ma-
gyar Szabadgyökkutató Társaság tudomá-
nyos szimpóziumán részt vesznek. A vizsga
abszolválása után dönt a kérdésben a DT.

� Képzési támogatás felosztása. Akér-
déssel a DT a következõ ülésen is foglal-
kozik. Egyben arról döntött, hogy a PhD

hallgatók külföldi kongresszusi részvételé-
nek támogatását anyagi forrás hiányában
nem tudja finanszírozni. A hallgatók prog-
ramvezetõjükhöz forduljanak kérésükkel.

Dr. Fischer Emil
egyetemi tanár

a Doktori Tanács elnöke

9

2002 MÁRCIUS

Általánossággal kezdeném: orvosképzé-
sünk mai gyakorlata többé-kevésbé hû tük-
re a széles értelemben vett magyar medici-
na mindennapos helyzetének. Belefér min-
den szélsõség � elkötelezettség és érdekte-
lenség; minõség és igénytelenség; ingye-
nesség és orvosi hálapénz; nagy egyénisé-
gek és a hivatás folyamatosan romló
presztízse. A társadalmi környezet folya-
matosan küldi visszajelzéseit, melyek �
úgy tûnik � a képzést illetõen sem torpan-
nak meg az egyetem falainál.

Alapvetõ ellentmondás, hogy míg egy-
felõl mindent elkövetünk annak érdeké-
ben, hogy a betegellátásban folyamatosan
megújuljunk, bevezessük a legújabb mûté-
ti eljárásokat, a tudomány mai állása sze-
rint gyógyítsunk; a kutatásban lehetõség
szerint ott legyünk a nemzetközi élvonal-
ban, addig az orvosképzésben kurrikulu-
munk, módszereink, a képzés tartalma
csak minimális fejlõdést mutat. Ha a
klinikumban használatos eszközökben és
módszerekben a legfejlettebb országokhoz
mérjük magunkat, miért nem hasonlítjuk
orvosképzésünket is  ezen országok gya-
korlatához és eredményeihez?

Át kéne értékelnünk azt a  régóta han-
goztatott megállapítást, hogy a magyar or-
vosképzés magas színvonalú az elméleti
képzést illetõleg, csak a gyakorlati képzés-
sel van baj� A megállapítás minden bi-
zonnyal tartalmaz valóság-elemet, de mi-
lyen bizonyítékok támasztják alá? Vajon a
medikusok közel 5 %-át kitevõ, külföldi
egyetemeken sikeres hallgatók, ifjú kuta-
tók ilyen visszajelzései elegendõ érvként
szolgálnak? Véleményem szerint nem, hi-
szen õk minden valószínûség szerint eleve
a legjobbak közül kerülnek ki� Milyen le-
het az átlag?

Ugyanez egy másik aspektusból: míg a
gyógyításban egyre inkább meghonosodik
a bizonyítékokon alapuló módszerek hasz-
nálata, a standardok, protokollok alkalma-
zása; amíg mind a gyógyításban, mind a
kutatásban objektív, reprodukálható adatok
alapján igyekszünk döntéseinket meghoz-
ni; nemzetközileg elfogadható minõség-

biztosítási rendszerek bevezetésére törek-
szünk � addig az orvosképzésben nincs
(objektív) mérés, összehasonlítás, eviden-
cia, értékelés; még csak erre irányuló tö-
rekvés sem. Míg a kórházban fekvõ beteg
minden rezdülését, lelki és testi állapotát fi-
gyelnünk kell(ene), lázlapot, napi dekur-
zust vezetünk, követjük labor-értékeit, az
ápolás megfigyeléseit, hogy dokumentáci-
ónkból kiderüljön, mi történt a beteggel a
kezelés alatt; addig milyen mértékben kö-
vetjük (evidenciák alapján) a ránk bízott or-
vostanhallgatók lelki és szellemi állapotát? 

Az eddigiekben a kreditrendszer bemu-
tatásánál, ill. adaptációjánál a Magyaror-
szágon hagyományos tantárgy (hallgatóla-
gosan = ismeret) centrikus rendszerben
gondolkodtunk. A kötelezõ � kötelezõen
választandó ill. szabadon választható tár-
gyak rendszerének egy másik, figyelembe
veendõ dimenzióját éppen a képzési köve-
telményrendszer adja meg!

Hol kezdõdnek a bajok? Az egészség-
ügyi felsõoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményrendszerét a jelen-
leg érvényben lévõ 36/1996 (III.5.) kor-
mányrendelet tartalmazza. 2. melléklete
szerint az orvosképzés célja �Általános or-
vosok képzése, akik � a képzési idõ alatt
elsajátított ismeretanyag, szakmai készsé-
gek, szemlélet és magatartás alapján vesz-
nek részt az egészségügyi ellátásban �� A
rendelet 4. 3. pontja szerint: �A gyakorlati
órák aránya a képzési idõn belül � 50-70
%.� A mellékletben felismerhetõ a szán-
dék, hogy részletesen megfogalmazzák a
fenti hármas követelményrendszer tartal-
mát. Ez azonban a gyakorlati órák 50-70
%-os arányához képest vészes egyoldalú-
sággal taglalja az ismereteket közel 3 teljes
hasábon (a medicina �megértésérõl, isme-
retérõl, a komplex megértést elõsegítõ
szemlélet kialakításáról�), míg a megkö-
vetelt készségeket (az elõbbiekkel itt-ott
keverve) a következõkben határozza meg:

� rendelkezzen kellõ ismerettel a szak-
mai tevékenység etikai és jogi vonatkozá-
sait illetõen, feleljen meg ezeknek és tudja
alkalmazni ezen ismereteit a gyakorlatban;

� legyen képes szakmai ismereteit .
megújítani, és � mindennapi szakmai te-
vékenységében alkalmazni; megfelelõ inter-
perszonális kapcsolatot kialakítani a bete-
gekkel; hozzátartozóikkal, más egészség-
ügyi szakemberekkel és munkatársakkal, to-
vábbá munkacsoport keretében dolgozni;

� � tudja alkalmazni a munkakörébe
tartozó feladatok elvégzésében az egész-
ségügyi informatikai rendszer alapjait;

� � kezelni tudják az orvosi alaptevé-
kenységben használatos eszközöket;

�  felismerik a gyakori(bb) betegsége-
ket és a megállapított kórisme birtokában
dönteni tudnak a sürgõs intézkedésrõl vagy
beavatkozásról;

� kellõ jártassággal rendelkeznek az
életmentésben;

�  célirányos és pontos anamnézist tud-
nak felvenni a vizsgált személytõl és/vagy
annak környezetétõl;

�  megfelelõ gyakorlattal rendelkeznek
! a fizikális vizsgálatok elvégzésé-

ben és értékelésében
! az egészségre ártalmas magatar-

tás és életmód felismerésében
! a szakszerû kórleírás és doku-

mentáció vezetésében
� szükség esetén megfelelõ hatósági in-

tézkedések megtételére képesek.
Ide kívánkozik, hogy a fentiekkel el-

lentétben a holland graduális képzés köve-
telményrendszerét összesítõ �Blueprint
1994� a félreértések elkerülése végett 163
oldalon írja le a megkövetelt ismeretek,
készségek és attitûdök körét és szintjét.
Utóbbi követelményrendszer �frissítésére�
2000-ben került sor.

Még egy fontos tétel: a gyakorlati kész-
ségek graduális képzésben történõ fejlesz-
tése nemcsak cél, hanem egyben eszköz is:
eszköz ahhoz, hogy a hallgató a szigorló-
évben, majd pedig a posztgraduális képzés
során biztos alapokra építve fejleszthesse
tovább készségeit és képességeit. Ezért vé-
leményem szerint nem lehet feladata a re-
zidensképzésnek a graduális képzésbõl
�kimaradt� készségek fejlesztése. Amit
nem tudtunk szisztematikusan megalapoz-

Orvosképzés és a kreditrendszerû tanterv



ni a graduális képzés hat éve során, azt
nem, vagy csak nagy nehézségek árán tud-
juk késõbb bepótolni (lásd például kom-
munikációs készségek).

Mindezt összevetve a kreditrendszer
ismertelveivel, a következõképpen (is) le-
het gondolkodni: 

1. Tételezzük fel, hogy a szükséges is-
meretek, készségek és attitûdök elsajátítá-
sához egyformán érvényes az 1 kontakt
óra = 1 óra egyéni tanulás arány. Ha a fel-
tételrendszer szerint a gyakorlati óráknak
minimum 50 %-os arányúnak kell lenniük
az orvosképzésben, akkor az is feltételez-
hetõ, hogy a hallgató a megszerezhetõ
össz. kredit felét gyakorlati készségeinek
kialakításáért kell, hogy kapja.

2. A képzési követelményrendszerben
megfogalmazott készségek �megfelelõ�
szintjét a 12 féléves képzés végére kell el-
érni. Ám ez egyben azt is jelenti, hogy a
gyakorlati készségek éppúgy elemekbõl
épülnek, mint a tantárgyakban prezentált
ismeretek, mi több, éppúgy folyamatos,
összehangolt, tervszerû fejlesztést igé-
nyelnek, mint az elõbbiek. Ezért akár kur-
rikulumunk egyik kórtüneteként is említ-
hetném, hogy míg jól tudjuk, hogy a be-
tegpanaszok 80 %-a a rossz orvos-beteg
kommunikációból ered, addig az 1 kredit-
pontos! Orvosi kommunikáció tárgy a kö-
telezõen választandók közé sorolódott.

3. A gyakorlati készségek kialakításá-
nak van tehát kormányrendeletben megfo-
galmazott képzési célja. Teljesítéséhez (és
annak ellenõrzéséhez) a célt konkretizálni
kell, azaz meghatározni azt, hogy szakma-
ilag mikor tekinthetõ a cél elértnek. Itt � a
kreditszabályokkal ellentétben � nem lehet
ötfokozatú skálán mérni! A hallgató által
mutatott készség vagy megfelel a követel-
ményeknek, vagy nem. Ez pl. a �megfele-
lõ jártassággal rendelkezik az életmentés-
ben� követelmény igen-nem kérdéssé
konvertálása, azaz mikor állíthatom azt,
hogy a hallgató valóban képes�..

4. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a
gyakorlati készségeket is ellenõrizni kell.
Az ellenõrzés módja minden, csak nem
szóbeli vizsga; a kommunikációs, kognitív
és manuális készségek számonkérésének
legobjektívebb módja a közvetlen megfi-
gyelés. Resuscitálni, beteget vizsgálni, ve-
le kommunikálni, gyakori(bb) diagnóziso-
kat megállapítani, szakszerû kórleírást és
dokumentációt vezetni csak kétféle kép-
pen lehet: vagy jól, vagy rosszul.

A gyakorlati készségek oktatását szol-
gáló kontakt órák az oktató feladata szem-
pontjából nem egyformák: a tanári, de-
monstrátori, szeminárium vezetõi feladat-

tól a kollegiális jellegû, tutori (segítõ, el-
lenõrzõ, javító, visszajelzést adó) feladato-
kig terjednek. Ezek között többféle szem-
pontból lehet rangsort felállítani (a kontakt
óra során felhasznált eszközök, berendezé-
sek �költségei�; hallgató/oktató arány sze-
rint stb.) de vitathatatlan, hogy a képzés-
ben minden egyes oktatói �szerepnek�
megvan a maga helye � és ha még esetleg
elérõ szorzóval is � de a hatodéves klini-
kai gyakorlat is kontakt óra!

Több szempontból elfogadhatatlan a
kreditrendszer ismertetett egyéni tanulás
definíciója: ��A gyakorlati beállítottságú
oktatás, így az orvosképzés során is az
egyéni tanulás kiemelt fontosságú része
avatott szakemberek, oktatók szakmai mun-
kájának, magatartásának közeli megfigye-
lése (pl. viziteken, mûtéteken, referálókon
való részvétel nyári kórházi  gyakorlatokon,
ügyeletben vagy a hatodéves klinikai gya-
korlatok során), ahol az oktató elsõsorban
szakmai munkáját végzi, de alkalmanként a
hallgatóval is oktatási célú kontaktusban le-
het.� Talán ebben a definícióban lelhetünk
rá klinikai gyakorlati képzésünk �gyengesé-
gének� alapvetõ okára. Hiszen elég, ha a
hallgató �egyéni tanulás� keretében megfi-
gyel bennünket, és lehet, hogy néha �okta-
tási célú kontaktusba� is kerülünk vele�
Magyarul: ezek szerint a klinikai gyakorla-
toknak nincs más képzési célja, mint a
�megfigyelés�, aminek az �eredményét�
persze nem is tudjuk számonkérni!

Álljon ezzel szemben a nijmegeni
Metz professzor gondolata: ��az orvos-
tanhallgatók nem lesznek jó orvosok pusz-
tán az oktatóik megfigyelésével, mint
ahogy senkibõl sem lesz jó színész attól,
hogy színházba jár. Fel kell lépni a �szín-
padra� és aktívan szerepelni�� 

Egyetértve Ángyán professzorral, ha a
képzés tartalmi (és hozzáteszem: módszer-
tani) korszerûsítésére nincs is esély a 2002.
szeptemberi határidõig, a rendszer �finom-
hangolására� viszont van. Ezzel részben
orvosolni lehetne azokat a problémákat,
amiket a jelenlegi javaslat felvet.

A fentiekbõl is nyilvánvaló, hogy a
kreditalapú képzés �finomhangolásának�
egyik kulcskérdése a gyakorlati képzés
�kreditálása�, az elméleti intézeti gyakor-
latok, a nyelvi órák, szemináriumok, ill. a
nyári gyakorlatok, klinikai gyakorlati kép-
zés valamint a 6. éves szigorlóév gyakor-
latainak beszámítása. 

Könnyû lenne a helyzetünk, ha az Ok-
tatási Minisztériumtól várt képzési köve-
telményrendszer kellõen részletes lenne
ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy az

elvárt tudás, készségek és attitûdök kiala-
kításához egyenként átlagosan mennyi  ta-
nulásra/gyakorlásra van szükség. Akkor
külön vonulatot képezhetne egyrészt a le-
xikális tudás fejlesztése, másrészt (az elõb-
bivel szoros koordinációban) a készségek,
attitûdök fejlesztése. Az utóbbiak esetében
nyilvánvalóan különbséget kell tenni a
gyakorlatok között több szempont szerint
is. Fontos kérdés, hogy a gyakorlaton
használt eszközök, anyagok, mûszerek
mennyibe kerülnek. Az is lényeges, hogy
mi a gyakorlat célja: demonstráció (az el-
méleti vagy klinikai anyag megértésének
elõsegítésére); szeminárium (anyagrészek
interaktív megbeszélése); készségek fej-
lesztése (minden hallgató aktív részvételé-
vel). A harmadik lényeges szempont, hogy
az oktató a gyakorlaton milyen szerepet
tölt be: elõadó, bemutató; vitavezetõ, irá-
nyító; vagy tutor, rendelkezésre álló segítõ,
ellenõrzõ, felügyelõ.

A három szempont alapján a gyakorla-
tok szorzókat kaphatnának, amellyel
egyenértékesíthetõk lennének a különbözõ
szemeszterekben végzendõ, különbözõ
követelményeket támasztó gyakorlatok. A
szorzószámok  kellõen megfontolt megha-
tározásával megoldhatóvá válna a gyakor-
lati képzés �kreditálása�. 

Ezzel többek között megoldódna a je-
lenlegi javaslat egyik gyenge pontja: az
úgynevezett kritériumkövetelmények rend-
szere. A kreditpontokkal vívott �számhábo-
rú� egyik következménye, hogy kialakítás-
ra került egy olyan (kötelezõ tanulási?) for-
ma, amiért nem jár ugyan kredit (sem a hall-
gatónak, sem az oktatónak), de teljesítése
nélkül a hallgató nem folytathatja tanulmá-
nyait! Ezzel sikerült egyenértékûvé tenni
egy angol nyelvi C vizsga, 12 hét = 360 óra
kórházi gyakorlat és 112 óra testnevelés kö-
vetelményét. Ha az ápolási gyakorlatnak,
vagy a nyári sebészeti gyakorlatnak nincs
képzési célja, akkor miért kötelezõ? Ha van
képzési célja és illeszkedik a tantervhez, ak-
kor miért nem számít kreditnek és (legalább
részben) kontakt órának?

Végül, de nem utolsó sorban nagy
örömmel olvastam Ángyán professzor úr
javaslatát orvoskari oktatási fórum létreho-
zására: ennek feladatait illetõen azonban
további bõvítést javasolnék egy, a Kari
Oktatási Bizottság mellett mûködõ, okta-
tás fejlesztési terveket kidolgozó állandó
munkacsoport(ok) irányába.

Figyelmüket megköszönve,

Dr. Szekeres Péter
a Pályázati és 

Kutatásfejlesztési Iroda vezetõje
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A Magyar Közlöny 2002. évi 27. szá-
mában megjelent a kormány 20/2002. (II.
27.) rendelete, amely megváltoztatta a két
szakasz elõírásainak kötelezõ alkalmazá-
sára vonatkozó határidõt.

A rendelet értelmében, a két szakasz-
ban foglaltakat csak a 2002. június 30-a
után megkötött szerzõdésekre kell alkal-
mazni.

Továbbá elõírás, hogy a már érvény-
ben lévõ és 2002. június 30-ig megkötött
szerzõdéseket legkésõbb 2002. december
31-ig módosítani kell.

A tájékoztatóban leírt egyéb rendelke-
zések továbbra is érvényben vannak, termé-
szetesen azzal, hogy alkalmazni, illetve be-
tartani 2002. június 30-a után kell ezeket.

∗ 280/2001. (XII. 26.) számú Kor-
mányrendelet 35 §. (9) bekezdése szerint:

Az egyetemmel közalkalmazotti jog-
viszonyban álló dolgozókkal (saját dolgo-
zók) 2002. január elseje után munkakörük-
be tartozó feladatra, helyettesítésre sem
megbízási, sem szolgáltatási szerzõdés
nem köthetõ, részükre ilyen módon díjazás
nem fizethetõ. Saját dolgozónak, nem

munkakörébe tartozó feladat ellátásáért is
kizárólag megbízási díj fizethetõ, a fel-
adatra vonatkozóan elõzetesen megkötött
szerzõdés alapján.

A Kormányrendelet 35 §. (10) bekez-
dése szerint:

Külsõ, az egyetemmel közalkalmazott
jogviszonyban nem álló személyekkel
2002. január 1-tõl oktatási, kutatási és
egyéb szakmai alapfeladatra nem köthetõ
szellemi szolgáltatásra vonatkozó szerzõ-
dés. Ezen alapfeladatokkal kapcsolatos
szellemi szolgáltatást tehát jelenleg kizáró-
lag munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szony keretében, megbízási szerzõdéssel
lehet igénybe venni.

Dr. Kisbánné Karis Ilona
gazdasági fõigazgató

A Pécsi Tudományegyetem és az Európa Utazási Biztosító Rt.
között létrejött szerzõdés eredményeképp a Pécsi Tudomány-
egyetem minden dolgozója, hallgatója és családtagjaik részére
utazásuk esetén kedvezõ utasbiztosítás kötésére nyílik lehetõség
2002. augusztus 15-ig.

Az Európa Utazási Biztosító által kínált 
utazási szerzõdés feltételei:

A biztosítás díja: 150 Ft/fõ/nap.

Az Európa Utazási Biztosító Rt. ennek fejében többek közt vállalja:
! az egészségügyi segélynyújtás és biztosítás (60 000

Ft�2 000 000 Ft-ig),
! balesetbiztosítás (1 000 000 Ft-ig),
! a poggyászbiztosítás és az útiokmány pótlásának felme-

rülõ költségeit (60 000 Ft-ig).
Az egyéni szerzõdés megkötése a biztosítási díj befizetésén

kívül feltételezi:
! a hallgatók részérõl az érvényes tanulmányi szerzõdés,

a diákigazolvány, az útlevél;
! a dolgozók részérõl munkáltatói igazolás vagy a Kül-

ügyi Igazgatóság által kiadott igazolás, az útlevél;
! a dolgozók és hallgatók családtagjai esetében az útlevél

bemutatását.
A feltételek teljesülése esetén a kiutazó hallgatók, dolgozók

és családtagjaik megkapják az ingyenes biztosítási kártyát és a
névre szóló angol, német vagy francia nyelvû tanúsítványt.

Amennyiben a hallgató illetve a dolgozó meg kívánja hosz-
szabbítani a biztosítását, egy héttel elõtte faxon (72/317-348)
kérheti, ha valamely hozzátartozója befizeti a biztosítási díjat.

Ha a hallgató illetve dolgozó a befizetett biztosítási idõ elõtt
hazaérkezik, idõarányosan visszakapja a biztosítási díjat, 10 %
önrész levonása mellett, ha a díjvisszatérítéshez szükséges
nyomtatványt kitöltve elküldte a biztosító részére, és nem volt
káreseménye a biztosítási idõtartam alatt.

A költségtérítés mértékérõl az AG Generali Pécs Kft. 7623
Pécs, Rét u. 27. sz. alatti irodájában, ill. a 72/317-348  telefonszá-
mon, 9.00�15.00 óra között lehet részletesebb információkat
kapni. Ugyanitt van lehetõség az utazási szerzõdés egyénileg tör-
ténõ megkötésére is.

AGazdasági Fõigazgatóság tájékoztatója a
217/1998. ( XII.30. ) Kormányrendelet módosításával kapcsolatban

Az Orvoskari Hírmondó 2002. februári számában közzétett, az államháztartás mû-
ködési rendjét szabályozó, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányren-
delet 59. § (9)�(10) bekezdésének végrehajtását segítõ tájékoztató ∗∗ egy új Kor-
mányrendelet értelmében módosításra szorul.

A Gazdasági Fõigazgatóság tájékoztatója kedvezõ, az egész világra érvényes 
utasbiztosítás megkötésének lehetõségérõl

AVideostúdió hírei
A januári lapszámban megjelent, a Videostúdió fejlesztésérõl
szóló írásban szereplõ technikai lehetõségek kedvezõ fogadta-
tásra találtak az intézetek körében. Sok érdeklõdõ jelezte,
hogy  igénybe kívánja venni az új, korszerû digitális technikai
lehetõségeket. 
Terveink közt szerepel az elkészült anyagok  hálózati úton tör-
ténõ továbbítási lehetõségének kialakítása és az Orvoskar
honlapján történõ megjelenés.
Továbbra is örömmel fogadjuk megtisztelõ megkeresésüket.

Nemeskéri Imre stúdióvezetõ
Tel: 536-114,   6114
E-mail:imre.nemeskeri@aok.pte.hu 
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A Sportbizottság március 13-án a Mozgástani Intézet-
ben tartotta ez évi elsõ ülését, amelyen az alábbi na-

pirendi pontokat tárgyalta. 

1. A bizottság kialakította a 2002. évi munkatervét
Négy témakör különösen nagy figyelmet kapott. 
! A bevezetendõ kreditrendszerû oktatás keretében a

testneveléssel kapcsolatos feladatok igényelnek
nagy körültekintést és megfelelõ elõkészítést. Ezt a
kérdéskört a következõ ülésén vitatja meg a Sport-
bizottság. 

! Foglalkozunk a kari sport lehetõségeivel, mégpedig
mind a dolgozói, mind a hallgatói igények alapján.

! A Sportbizottság fontos kérdéskörnek tekinti a
rendszeres testedzés és sport orvoskari megítélését.
Dr. Szeberényi József professzor vállalta, hogy �
együttmûködve a Hallgatói Önkormányzat képvise-
lõivel � felmérést végez, s annak alapján elkészíti az
elõterjesztést. 

! A Sportbizottság úttörõ szerepet vállal azzal, hogy
felméri a mozgásterápia alkalmazását klinikáinkon.
Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár vállalta a felmé-
rést, s a tapasztalatok összegezése alapján elõter-
jesztést készít, amelyet a bizottság megvitat. A vég-
legesített anyagot eljuttatjuk az orvoskar és a cent-
rum vezetõihez azzal a céllal, hogy segítsük a moz-
gásterápia, a mozgástan, a sportorvostan és a rehabi-
litáció kérdéskörének átfogó rendezését és a szüksé-
ges intézkedések megtételét.   

2. A Sportbizottság tájékoztatót hallgatott meg a Medikus Kupa
elõkészületeirõl és a Medikus Sportkör helyzetérõl

Az elõterjesztõ Kovács Szabolcs szerint rendben fo-
lyik a Medikus Kupára való felkészülés. AMedikus Sport-
körrel kapcsolatban felmerült szervezeti kérdések várható-
an rövid idõn belül megoldódnak.

3. 2002. évi versenynaptár
Dr. Kiss Sándor ismertette a tervezett sportversenye-

ket. AHallgatói Önkormányzat képviselõi kari sportverse-
nyeket terveznek a Medikus Napok keretében. A bizottság
örömmel vette tudomásul ezt a bejelentést. Többen szor-
galmazták a humoros sportvetélkedõk szervezését is.

4. Sítáborok
Dr. Rugási Endre röviden tájékoztatta a Sportbizottsá-

got azokról a sítáborokról, amelyeket a Mozgástani Inté-
zet testnevelõ tanárai szerveztek.

5. Bejelentések és javaslatok
A bizottság elnöke bejelentette, hogy a Mozgástani In-

tézet munkatársai �Testnevelés � alapelvek és gyakorlatok
egyetemisták számára� címmel könyvet írtak. A könyv
célja a testnevelés oktatásának elõsegítése.

Dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár
a Sportbizottság elnöke

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl 1999-ben életbe lépett törvény meg-
határozza az állatkísérletek végzésének alapvetõ feltételeit és kimondja,
hogy állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, fel-
ügyelheti, aki erre képesítõ oktatásban részesült. Eszerint a kísérletek so-
rán az állatokkal foglalkozó minden munkatársnak megfelelõ szintû kép-
zésben kell részesülnie. A törvény a Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
(MÁB) feladatává teszi az intézményben az állatkísérlet végzésére jogo-
sult személyek oktatásának és képzésének megszervezését. 

Egyetemünk Doktori Tanácsa már a 2000/2001-es tanévben elfogadta
�Az állatkísérletek etikája és gyakorlata� címû 5 x 2 órás, 10 kreditpon-
tot érõ PhD-kurzust, ami minden tanév második szemeszterében kerül
meghirdetésre. Az elsõ PhD-kurzus 2001 tavaszán le is zajlott. Hiánypót-
ló kezdeményezésként a Központi Állatkísérleti Laboratórium és a Fõnõ-
véri Iroda az országban elsõként megszervezte és akkreditáltatta a szak-
dolgozók ez irányú továbbképzését is a tavalyi év folyamán. Ennek meg-
valósításaként karunkon 2002 februárjában �Az állatkísérletek korszerû
feltételei� címmel új továbbképzés zajlott.

A tanfolyamon olyan asszisztensek és klinikán dolgozó nõvérek vet-
tek részt, akik állatkísérleteket végeznek, illetve állatkísérletekben segéd-
keznek. A tanfolyamról szóló körlevél szétküldését követõen az érdeklõ-
dés minden elõzetes várakozást felülmúlt. Összesen 53-an jelentkeztek. A
tanfolyam iránti érdeklõdést, annak szükségességét és fontosságát igazol-
ta az országos érdeklõdés is. Egyetemünk dolgozóin kívül ketten a Sem-
melweis Egyetemrõl, négyen pedig a Szegedi Tudományegyetemrõl kép-
viseltették magukat.

A tanfolyam hétfõi napokon zajlott februárban. A résztvevõk megis-
merkedtek az állatkísérletek történetével, a jogi szabályozás kialakulásá-
val és fejlõdésével, a jelenleg hatályos állatvédelmi törvénnyel és az állat-
kísérletekre vonatkozó jogszabályokkal, kormányrendeletekkel, és össze-
hasonlítási alapot kaptak az Európai Unióban és az Egyesült Államokban
bevált szabályozásról. Bepillantást nyertek az Európa Tanács 2001. évi
123. függelékmódosításba, valamint összehasonlíthatták az EU-ban mû-
ködõ állattartási és állatkísérletekre vonatkozó gyakorlatot a mai magyar
valósággal. Emellett elõadást hallhattak a leggyakoribb állatbetegségek-
rõl, azok felismerésérõl és kezelésükrõl. Elõadások hangzottak el az állat-
kísérletek során kötelezõen alkalmazandó környezetvédelmi elõírásokról
és munkavédelmi rendszabályokról. A tanfolyam anyaga magában foglal-
ta a laborállatok leggyakoribb betegségei felismerésének és kezelésének
tudnivalóit, a narkózis, fájdalomcsillapítás és eutanázia kérdéseit, a labor-
állatokon végzett alapvetõ sebészi beavatkozások mûszereinek, a mûtéti
monitorozásnak ismertetését. Szó volt továbbá a laborállatok szaporításá-
ról, mûtét utáni gondozásukról, a rovarokról mint veszélyforrásokról az ál-
latházakban, az ellenük való küzdelem hatékony feltételeinek megterem-
tésérõl. Elõadás hangzott el a SPF típusú állatokról, és azok modern tartá-
si körülményeirõl. 

Mindezek mellett sokak számára most vált egyértelmûvé, hogy egye-
temünk új, más szemléletû környezetvédelmi szabályzattal rendelkezik,
amelynek betartása és konkrét megvalósítása azonban még mindig a jövõ
feladata. A dolgozók egészségének védelme, az állatkísérletek során fel-
merülõ fertõzések elkerülése szintén hangsúlyos témája volt a tanfolyam-
nak. A résztvevõk pontos ismereteket kaptak a személyi védelem és higi-
énia alapvetõ követelményeirõl is.

A 4 napos továbbképzés természetesen nemcsak elméleti elõadásokat
foglalt magába, hanem gyakorlati tapasztalatokra (Kísérletes Sebészeti In-
tézet, állatházak látogatása) is szert tettek a résztvevõk, valamint a Spekt-

Tájékoztató a Sportbizottság ülésérõl Sikeres tanfolyam állatkísérletekkel      
szakdolgozóknak



rum 3-D termékbemutatója so-
rán a vegyszerekre vonatkozó
alapinformációknak is birtoká-
ba jutottak. A tanfolyamot
tesztvizsga zárta, amelyen 48-
an vettek részt. Valamennyien
sikeresen vették ezt a záró aka-
dályt is, mindegyikük eredmé-
nye elérte a 60 %-os szintet. 
A továbbképzés végén felme-
rült az a kérdés is, hogy vajon
csak az asszisztenciának van-e
szüksége ezekre az ismeretek-
re? Ugyanis az elmúlt években
olyan sokféle új szabályozás és
rendelet lépett életbe, hogy a
kutatók és az orvosok többsé-
ge is nehezen tudta/tudja kö-
vetni ezeket. A fiatal kutatók
PhD-képzése mellett ezért
egyetemi hallgatók számára is
tervezzük kreditpontos tanfo-
lyam indítását. Szívesen segí-
tünk az esetleg felmerülõ prob-
lémák megoldásában az idõ-
sebb kollégáknak is 
(Zsombok Andrea 6369, 
Lantos János 5832,
http://www.pote.hu/expsurg/mab/).

Ezúton köszönöm a tanfolyam
résztvevõinek mindvégig ta-
pasztalható érdeklõdését,
munkahelyi vezetõiknek pedig
azt, hogy lehetõvé tették a
szakdolgozók részvételét a
tanfolyamon. Külön köszönet
illeti a Központi Állatkísérleti
Laboratórium vezetõjét, Zsom-
bok Andreát azért, hogy a tan-
folyamot úttörõ módon meg-
szervezte és lelkes, mindig se-
gítõkész munkatársaival lebo-
nyolította. 

Ugyancsak köszönet illeti
Kovácsné Kelemen Judit egye-
temi fõnõvért a tanfolyam si-
keres lebonyolításához szüksé-
ges feltételek elõteremtésében
nyújtott értékes segítségéért.

Dr. Lantos János
MÁB elnök

PTE ÁOK 
Kísérletes sebészeti Intézet
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     foglalkozó 

2002 februárjában 81 egészségügyi közvetítõ
kapta meg � elsõként hazánkban � az egészség-
ügyi közvetítõi bizonyítványt a Pécsi Tudomány-
egyetemen.

Kis lépés Európa felé.
A hazai egészségügyi közvetítés gyakorlatá-

nak története Pécsett kezdõdik, de gyökerei
messzirõl indulnak, hogy végül � talán � innen
indulva szökkenjen szárba az orvos-beteg kap-
csolat egyre több vadhajtással bokrosodó bozótját
felváltó, a régi bizalom jóízû gyümölcsét termõ
fája.

A botanikai metafora kissé dagályos, de min-
den részmondatát el lehet mondani száraz tények-
kel is.

Vegyük sorban!
Az orvos-beteg kapcsolat régi, patriarchális

jellege megváltozott. Az új egészségügyi törvény
használja elõször hivatalosan a fogalmat: egész-
ségügyi szolgáltató. Atörvény a �beteg� fogalmát
is ekként definiálja: egészségügyi állapotától füg-
getlenül az a személy, aki az egészségügyi szol-
gáltatást igénybe veszi. Az orvos szolgáltat, a pá-
ciens a szolgáltatást igénybe veszi. Ez jogilag így
korrekt. (Hogy hány kollégának és milyen része
volt abban, hogy a szolgáltatásnak ára legyen, és
lélektanilag is áruvá degradálódjék � nem érde-
mes firtatni! Talán meg kellene tõlük vonni az
�orvos� nevet, vagy a többieket más névre átne-
vezni, hogy ne kelljen szégyenkezniük. A gyen-
gébb gyomrúaknak talán el sem kellene olvasni-
uk a mondat további részét: a megvásárolhatók
papolnak a leghangosabban az etikáról!) 

� Ha megfizettem (drágán megfizettették ve-
lem) � mondja vagy gondolja a beteg �, az árral
arányosan tökéleteset várok. Ez azonban nem
mindig sikerül, és nem is mindig lehetséges. 

A beteg azonban ezt nem mindig tudja! Mást
várt! Elégedetlen! Visszaköveteli a pénzét!

Ez eddig csak per útján volt lehetséges. (Igaz,
nem az adómentesen gazdagodó, hanem az adó-
inkból is szegényen tartott egészségügy fizetett a
hibás szolgáltatás miatt!)

A perek száma egyre nõtt (nõ még ma is!). A
per többnyire költségmentes, a páciensnek nincs
mit veszítenie. A pácienseknek az a rétege szegé-
nyedett el legjobban, amelynek nem jár �hivatal-
ból� az elit szolgáltatás; azok, akiknek igazán ne-
hezükre esik kifizetni az extra árakat, vagy akik
azt ki sem tudták volna fizetni, és azok, akik azt
hitték (hiszik): azért nem kapták (kapják) a jog-
szabályban deklaráltan õket megilletõ legjobbat,
mert nem fizettek. Egyikük sem tudja, hogy nem
ezért van így!

Ha sejti vagy tudja is: megpróbálja! Hátha

egy kis pénzhez juthat a kártérítés révén!
Nem fõ ok ugyan, de esetenként rész-ok: sok

az eszkimó, kevés a fóka. Több ügyvéd van, mint
ügy. �Jólelkû� ügyvédek (vagy felhajtóik) ajánl-
ják fel szolgáltatásaikat a patológiáról gyászruhá-
ban távozó hozzátartozóknak: ha úgy gondolná,
nem mindent tettek meg az orvosok az elhunyt
egészségéért, õk hajlandók segíteni. �Pusztán hu-
manitárius okból teszik�, ha nem nyerik meg a
pert, nem kell fizetni semmit, ha nyernek, �amen-
nyit gondol� az ügyfél. (Ez úgy 50 % körül szo-
kott lenni; mert: �gondolja csak meg: ha nem szó-
lok, ha nem csináljuk, egy fillért sem kapott vol-
na!� (És ez igaz is!).

A perek száma tehát nõ! A bíróságok terhei
növekednek! A perek egyre elhúzódóbbak!

A per drága is! A vesztes féllel fizettetett per-
költség � már ha egyáltalán fizet a vesztes fél,
mert nem költségmentes � messze nem fedezi
azt, amibe a per ténylegesen kerül. (Az apparátus
fenntartásának perre esõ hányadát, a tanúk, a
szakértõk kiesett munkaidejének �termelés-vesz-
teségeit�, de sokszor még a szégyenletesen ala-
csony szakértõi és tanú-díjakat sem!) A per tehát
az államnak is drága!

A jogállamokban egyre fokozódó törekvés:
amit meg lehet oldani peren kívül, azt oldjuk meg
úgy. Mindenkinek jobb!

Már az ügyvéd is megpróbálja: hátha fizet a
szolgáltató per nélkül is! A bíróság is felszólítja a
feleket: ha tudnak, kössenek egyezséget peren kí-
vül!

Az ügyvéd azonban megbízója érdekeit és
szempontjait kell, kövesse (ez a feladata); a má-
sik fél érdekei és szempontjai nem érdekelhetik.

A perben már ellenfelek állnak egymással
szemben, a barátságos beszélgetés, a kölcsönös
megértés lehetõségének ideje ekkorra már több-
nyire elmúlt.

Legtöbb állam jogszabályba foglalja a pert
megelõzõ, a pert elkerülhetõvé tevõ eljárások le-
hetõségét, szabályait. Ezzel lehetõséget is, bizton-
ságot is nyújt a jog peren kívüli érvényesítéséhez.

Ezen jogérvényesítési eljárások egyike a köz-
vetítõi eljárás, a mediáció.

A mediátor nem bíró. Nem hoz ítéletet, de
még állást sem foglalhat a felek egyikének vagy
másikának igaza mellett.

Az sem feladata, hogy igazságos megoldásra
törekedjék, vagy a feleket az igazság kiderítésére
ösztönözze. Egyetlen feladata van: a feleket a
megegyezés felé vezetni. (�Nem baj�, ha a meg-
egyezés az �igazság mentén� jön létre, de az sem
baj, ha semmi köze az igazsághoz! A lényeg: a
megegyezés!)

Egészségügyi közvetítõk képzése 
(csak) Pécsett



Talán a diplomáciából a �jószolgálati
küldöttség� hasonlítható leginkább a
mediátorhoz. Lehet tárgyalni a felekkel
külön-külön. Megtudakolni, hajlandóak-e
egymással tárgyalni? Már az is eredmény,
ha a felek szóba állnak egymással. Akkor
már ott lehet a megegyezés csírája. Az ál-
láspontok kezdetben nyilván nagyon kü-
lönbözhetnek, de lehetnek olyan pontok,
amelyek közösek vagy közeliek. Ezeket
kell megkeresnie a mediátornak. Meg kell
próbálnia elfogadható kompromisszumok
felé vezetni a tárgyalásokat. Siker az is, ha
a vitatott kérdések némelyikében tudnak
csak megállapodni a felek, azok már nem
lesznek tárgyai a pernek. Teljes siker az, ha
minden vitatott kérdésben sikerül kölcsö-
nösen elfogadható megoldást találni. A
perben nyertes van és vesztes. Amediációs
eljárásban nincs vesztes fél. 

A mediációs eljárás Amerikából került
Európába. Az uniós tagállamok legtöbbjé-
nek jogrendjében kodifikálva van. Az uni-
ós jogharmonizáció irányába tett lépéseink
egyike, hogy a magyar jog is felvette sza-
bályai közé. Elsõként az egészségügy terü-
letén kerül majd kipróbálásra, hogyan fog
mûködni a gyakorlatban ez a jogintéz-
mény.

Az 1997. évi egészségügyi törvény
már megemlíti, hogy lesz majd ilyen.

2000-ben elfogadja, és törvénybe ik-
tatja az országgyûlés az egészségügyi köz-
vetítõi eljárást (CXVI. törvény). A követ-
kezõ évben megjelenik a 4/2001. (II.20)
EüM-IM együttes rendelet a törvény vég-
rehajtásának szabályairól. (Az eljárás nem
csak egészségügyi alkalmazását, hanem
általános bevezetését célzó törvényterve-
zet is elkészült, a CD jogtárban már olvas-
ható is, de a választások elõtt már nem ke-
rült az országgyûlés elé.)

A szabályok részletes ismertetése
meghaladná ezen írás kereteit, de rövid lé-
nyegük ismerete nélkül nem lenne érthetõ:
miért kell mediátorokat képezni?

A törvény és az együttes miniszteri
rendelet szerint az egészségügyi szolgálta-
tó és a beteg között felmerülõ vitában al-
kalmazható az egészségügyi közvetítõi el-
járás. Az eljárást bármelyik fél kezdemé-
nyezheti a területileg illetékes Igazságügyi
Szakértõi Kamaránál (ez nálunk a Pécsi
Igazságügyi Szakértõi Kamara, amelynek
címe: Pécs, Rákóczi út 74. Telefon: 500-
884 vagy 222-187).

A Kamara megkérdezi a másik felet:
hajlandó-e részt venni egy közvetítõi eljá-
rásban? Ha igen: a feleket behívja, és elé-
jük teszi a Magyar Igazságügyi Szakértõi
Kamara által vezetett közvetítõi névjegy-

zéket, hogy a listán szereplõ személyek
közül közösen válasszanak olyant, akiben
megbíznak, akinek közvetítõi tevékenysé-
gét elfogadják.

Választhatnak egy személyt, vagy töb-
bet. Utóbbi esetben a kiválasztottakból
közvetítõi tanács alakul majd. A tanács
tagjai között kell lennie egy jogi diplomá-
val és egy felsõfokú egészségügyi végzett-
séggel rendelkezõ személynek. Ha a Ka-
mara kérésére a kiválasztott mediátor
(vagy mediártorok) a feladatot elvállalja
(vállalják), a többi az õ feladata (felada-
tuk). A felekkel idõpontot kell egyeztetni,
és kezdõdhet az eljárás.

Mediátor az lehet, aki vagy jogot vég-
zett, vagy felsõfokú egészségügyi szakké-
pesítést szerzett, vagy szociológiából szer-
zett diplomát, vagy pedig klinikai szak-
pszichológus képesítése van. Feltétel még,
hogy legalább 8 év gyakorlata legyen, el-
végezze az egészségügyi közvetítõi alap-
tanfolyamot, sikeres vizsgát tegyen, és egy
éven belül 25 órás továbbképzõ tanfolya-
mon vegyen részt.

Tanfolyamot szervezni és vizsgáztatni
csak az Egészségügyi Minisztérium � az
Igazságügyi Minisztérium egyetértésével
kiadott � elõzetes engedélye alapján lehet.
Ilyen engedélyt csak egyetlen egyet adott
az Egészségügyi Minisztérium. Ennek
alapján jogosult a Pécsi Tudományegye-
tem bizonyítványt kiállítani arról, hogy a
jelölt a közvetítõi alaptanfolyamot elvé-
gezte, és sikeres vizsgát tett.

Tanfolyam és vizsga engedélyezése
iránt több kérelem is érkezett a minisztéri-
umhoz. Valamilyen okból mindet elutasí-
tották, egyedül a PTE ÁOK Igazságügyi
Orvostani Intézete által benyújtott, az ÁJK
Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tan-
széke, valamint a FEEFI együttmûködésé-
vel elkészített tantervet találták akkreditál-
hatónak.

2001 decemberében, 2 x 2 napon, reg-
geltõl késõ estig, a Szigeti úti épület tanter-
meiben folytak az elõadások. Az elõadáso-
kat fõfoglalkozású, vagy állandó meghí-
vott egyetemi elõadók tartották. (Utóbbiak
�civilben� bírák, minisztériumi fõosztály-
vezetõk, OEP vezetõ munkatársak, a
MOK választott tisztségviselõi.) Az Igaz-
ságügyi Orvostani Intézet könyvtára adott
helyet a kiscsoportos kommunikációs és
mediációs gyakorlatoknak, amelyeket kül-
földön szerzett mediátori képzettséggel is
rendelkezõ, kommunikációt oktató, fõfog-
lalkozású egyetemi elõadók vezettek; és itt
voltak a vizsgák is, melyet egy jogi és egy
egészségügyi (orvos) végzettségû oktató,
illetve egy mediátor-oktató által alkotott

vizsgáztató bizottság elõtt kellett letenni,
elméleti (jogi) ismeretekbõl és gyakorlat-
ból is. 

A vizsgák is hétvégeken voltak, hogy
az ország távolabbi részeirõl beiratkozott
hallgatók is el tudjanak jönni anélkül,
hogy munkahelyükön ez problémát jelen-
tene.

A vizsgára keményen kellett készülni
mindenkinek. A jogi végzettségûek (több-
ségükben ügyvédek) számára az egészség-
ügy finanszírozásának rendszere volt ke-
mény dió, de jogból is meg kellett tanulni-
uk új (vagy már elfelejtett) szabályokat.
Az egészségügyiek (orvosok, mentõtisz-
tek, klinikai szakpszichológusok) a jogsza-
bályokkal barátkoztak nehezebben.

A �határmezsgyén� járó, és mindkét ol-
dallal �barátságos viszonyban lévõ� igaz-
ságügyi orvosszakértõknek � mint az ösz-
szes többinek is � a mediáció elméletével és
gyakorlatával kellett megbirkózniuk.

Nyolcvanegy embernek sikerült. Õk
megkapták az egyetemi arculati kézi-
könyvbõl ismert, mutatós, a egyetem te-
kintélyéhez méltó külsõ megjelenésû bizo-
nyítványt. Felkerültek az országos közve-
títõi listára. A lista közzétételét az ország-
ban mintegy 100 ügy várta.

A puding elkészült. A próba most kö-
vetkezik.

Reméljük, sikeres lesz. A következõ
alaptanfolyam elõadásait ugyanez az okta-
tói gárda Budapesten tartja (a tavaszi okta-
tási szünetben). Agyakorlatok és a vizsgák
azonban itt lesznek (csak) Pécsett!

Dr. Bajnóczky István
egyetemi tanár

a tanfolyam szervezõje
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Az egyetemeink közötti együttmûkö-
dés keretében 2002. február 17-27. kö-
zött tanulmányúton voltam a Tübin-
geni Egyetemen. 

Látogatásomnak két célja volt, egyrészt
tapasztalatszerzés, másrészt a szakmai
együttmûködés lehetõségeinek feltárása.
A tübingeni Testnevelési Tanszék bizto-
sítja a 22 000 fõs egyetemi hallgatói lét-
szám testnevelés és sport iránti igényei-
nek a kielégítését. Sokféle és tartalmas
sportprogrammal és rekreációs lehetõ-
séggel szervezik a hallgatóság és az
egyetemi dolgozók rendszeres testedzé-

Látogatás a Tübingeni      



Látogatás a hildesheimi SENKINGWERK üzemben
2002. március 7-9. között a Jensen-csoport 2002. évi ter-
mékbemutatóval egybekötött, a Hildesheimi SEN-
KINGWERK cégnél megrendezett nyílt napon a Gazda-
sági Fõigazgatóság 3 munkatársa: Szabados Imre, az
Egészségügyi Üzemeltetési Osztály vezetõje, Klem An-
tal, az Egészségügyi Üzemeltetési Osztály mûszaki el-
lenõre és Szmolenszkyné Czinege Andrea, a Textilgazdál-
kodási Osztály vezetõje vett részt. Az idei rendezvény ki-
emelkedett az eddigiek sorából, mert a SENKING-
WERK cég vadonatúj, 2001 õszén, zöldmezõs beruhá-
zásában készült üzemében került megrendezésre. Az új
üzem és termékeinek (taktus csõmosógépek, víztelenítõ
prés, átmenõ szárító) bemutatása mellett a Jensen-cso-
port más üzemei által gyártott legmodernebb, magas ter-
melékenységû technológiai berendezések (egyedi mosó-
csavarógépek, taktus-víztelenítõ centrifuga, függõpályás
szállítórendszer, kalander, beadagológépek, hajto-
gatógépek, minõségellenörzõ-szortírozó rendszer, for-
maruha feldolgozó finiser, adatrögzítõ rendszer) üzem közben kerültek kiállításra. Az elõadások és
bemutatók során részletes információkat kaptunk a gyár mûködésérõl, a Jensen-csoport termékei-
rõl, illetve az Európában mosószereket és adalékanyagokat forgalmazó 4 cég termékeirõl. Külön
öröm volt a kiállított Senking
Universal SL taktus csõmosó-
gépet látván, hogy a PTE Köz-
ponti Mosóüzemében 2000 áp-
rilisa óta kiválóan üzemel a
Jensen-csoport akkori legmo-
dernebb fejlesztésû Senking
Universal P36-11 típusú taktus
csõmosógépe, amely a Magyar-
országon üzemelõ mosógépek
között a legfejlettebb technoló-
giájú, egyedülállóan higiénikus
és alacsony energiafelhasználá-
sú gép.

Szmolenszkyné Czinege Andrea
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sét. Jóllehet a tanszék és a szorosan hoz-
zá kapcsolódó Testnevelési és Sporttu-
dományos Intézet létesítmény-ellátott-
sága összehasonlíthatatlanul jobb, mint
a miénk, mégis fõként a sportolás igénye
és a sport szeretete volt imponáló szá-
momra. Nemcsak a versenysportok köz-
kedveltek, hanem a szó igazi értelmében
beszélhetünk tömegsportról.

A fogadó intézet igen elõzékeny és segí-
tõkész volt. Megfelelõ körülményeket
(szállás, étkezés) és kitûnõ szakmai
programot biztosítottak  számomra. Lá-
togatásom alatt betekintést nyerhettem

az egyetemi sport szervezeti és szerke-
zeti felépítésébe, megismerhettem a lé-
tesítményeiket és azok felszereltségét, s
tájékoztatást kaptam a financiális támo-
gatás kérdéseirõl is. Tájékoztattak a kü-
lönbözõ foglalkozások szervezésérõl és
lebonyolításáról, s ezek közül néhányat
magam is meglátogattam. Lehetõségem
volt részt venni több igen tartalmas
sportrendezvényen. Érdekes és tanulsá-
gos volt a szívbetegek rehabilitációs
foglalkozásának a meglátogatása is. 

Természetesen szóba került a két intézet
együttmûködésének a lehetõsége, hiszen
ez volt a tanulmányutam egyik célja. A
Testnevelési Tanszék és a Sporttudomá-
nyos Intézet vezetõi jelezték azt a szán-

dékukat, hogy õk is meglátogatnak ben-
nünket. Reméljük, hogy a mi szegényes
tárgyi feltételeink nem jelentenek aka-
dályt a szakmai együttmûködésnek, s ta-
lálunk közösen kidolgozandó és haszno-
sítható lehetõségeket mind az oktatás és
sportszervezés, mind a sporttudományos
kutatómunka területén. 

Befejezésül csak azt mondhatom, hogy
számomra igen tanulságos és hasznos
volt ez a látogatás és bízom abban, hogy
a viszonzott látogatás után sikerül tartal-
mas szakmai kapcsolatot kiépíteni a
tübingeni tanár kollégákkal. 

Dr. Rugási Endre
testnevelõ tanár

   Egyetemen
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Oktató-hallgatói fórum
AHumán Anatómiai Intézet által kezdeményezett és az I. évfolyam or-
vostanhallgatóinak képviselõivel szervezett oktató-hallgató fórum ki-
váló alkalmat adott arra, hogy a résztvevõk kicseréljék észrevételeiket,
tapasztalataikat és javaslataikat az elsõ félév tanulmányi munkájáról és
a vizsgákról. A 2. félév elejére szervezett találkozót az a meggondolás
serkentette, hogy a tanulmányi munka kezdeti idõszakában derüljenek
ki a korábban elkövetett esetleges hibák, és a tapasztalatok felhaszná-
lása révén eredményesebb legyen a következõ tanulmányi periódus.

Rövid bevezetõjében dr. Sétáló György professzor, az intézet igaz-
gatója ismertette az évfolyam és az egyes tanulócsoportok vizsgáinak
átlageredményét, amely az elmúlt évekhez képest gyengébbnek bizo-
nyult (2,6 a korábbi sokéves 3,0 körüli átlaggal szemben). Kiemelte,
hogy a hallgatók gyengébb felkészültsége mellett az is gondot okozott,
hogy a hallgatók kérése alapján kiírt vizsgahelyeket a vizsgaidõszak
elsõ felében sokan nem használták ki, és a sorozatos átiratkozások kö-
vetkeztében az utolsó hét vizsgahelyei gyorsan telítõdtek. Ennek kö-
vetkeztében már nem talált üres vizsgahelyet az a hallgató, aki január
22. után keresett utóvizsgalehetõséget. Újabb, pótlólagos vizsgalehetõ-
ségek kiírásához az intézetvezetõ azért nem járult hozzá, mert ezzel
egyrészt megsértette volna a minden hallgató számára biztosítandó
egyenlõ feltételek elvét, másrészt komolytalanná tette volna a �Tanul-
mányi és vizsgaszabályzat�-ban rögzített elveket.

A hozzászólásokban a csoportok képviselõi mondták el vélemé-
nyüket az oktatásról és a vizsgatapasztalatokról. A hallgatók egyönte-
tûen jónak értékelték az oktatók munkáját és a vizsgák lebonyolítását.
A beszélgetés során felvetõdött az a gondolat, hogy az egyéni vizsga-
tervezés lehetõségének meghagyása mellett a jövõben az egyes vizs-
ganapokra csoportok szerint történjen a feliratkozás. A hallgatók ne-
hezményezték, hogy a tanév elején akadozott a könyv-, illetve jegyzet-
ellátás, és ez nehezítette az anyag követését. Észrevételezték, hogy a
tantermi elõadások jegyzetelése gondot okoz számukra, mert a multi-
médiás oktatás lehetõségei egyidejûleg túl sok információval árasztják
el a hallgatókat. Egyértelmõen hasznosnak ítélték az évközi teszteket,
bár ezek eredménye nem számított be a szóbeli vizsgák érdemjegyé-
be. Az Interneten elérhetõ anyag, melyet az intézet munkatársai állíta-
nak össze és folyamatosan bõvítenek, sok hallgató számára komoly se-
gítséget nyújtott. A kiadott jegyzeteket is hasznosnak, informatívnak
találták. A hallgatók kérése alapján a közeljövõben bizonyos anyagré-
szek további bõvítése várható digitális szemléltetõanyaggal (pl. tájana-
tómia). A hallgtók azon kérésére, hogy vizsgák elõtt több lehetõség
jusson a gyakorlatos anyag ismétlésére, az intézet megoldást javasolt.

A közel kétórás kötetlen beszélgetésen a hallgatók õszintén el-
mondták véleményüket, javaslataikat és az intézet oktatói is arra töre-
kedtek, hogy együttmûködve és korrekten megválaszolják a kérdése-
ket és javaslataikkal, tanácsaikkal elõsegítsék a hallgatók eredménye-
sebb munkáját. Ez az esemény jelzi, hogy a Humán Anatómiai Intézet
oktatóközössége nyitott a hallgatókkal történõ rendszeres találkozá-
sokra, és örvendetes módon a hallgatók is fontosnak találják ezt a le-
hetõséget. Miután minden résztvevõ hasznosnak és elõrevivõnek talál-
ta az eszmecserét, remélhetõ, hogy a jövõben is sor kerül hasonló
�együttgondolkodásra�.

Dr. Józsa Rita
egyetemi docens

Gondolatok a XII. Dunántúli 
Diabétesz Hétvége után néhány héttel;

megosztom az élményt azokkal, akik vissza-
vonhatatlanul lemaradtak egy interdiszciplináris
probléma izgalmas, élvezetes elemzésérõl.

Elõször a tények. Ez év február 22-23. nap-
ján (péntek és szombat) jelentõs részben a �sza-
badidõ terhére� rendezte meg az Orvoskar ter-
meiben a Megyei Kórház és az egyetem diabé-
teszt gondozó csapata � Ruzsa Csaba fõorvos
vezényletével � ezt a tudományos vándorgyû-
lést.

Fontos témák, elismert elõadók, 450 feletti
regisztrált résztvevõi létszám.

Érdekes kerek-asztal megbeszélések, ame-
lyeken a nephropathia gyakorlati kérdései meg-
vitatása során örömtelien kirajzolódott a jó
együttmûködés kétségtelenül fontos eredmé-
nyessége. Az elmélet, a belgyógyászati gyakor-
lat és a sebészeti megoldások változatossága tet-
te érdekfeszítõvé e délutánt � a Pfizer támogatá-
sával.

Hasonló keretek között szervezték meg a
végtagi szövõdmények szekcióját � ahol a házi-
orvos, a gondozó belgyógyász, a sebész és az
érsebész a szükségszerûen közös munkájukról
számoltak be a Sanofi Synthelabo Rt. szponzo-
rálta délelõttön. 

A találkozó kereteiként felkért referátumo-
kat hallgathattunk.

A szabadidõs programokról is essék szó,
hisz a kongresszusok egyik (nem mindenki sze-
rint legfontosabb) súlypontja a fogadások tárhá-
za. Ezt az estét a Novo Nordisk példásan szer-
vezte számunkra, hisz a kitûnõ étkek és a PA-
DÖ-DÖ táncestjévé alakult koncertje tette fe-
lejthetetlenné. 

A szakmai szimpóziumok és a környék tu-
risztikai és gasztronómiai nevezetességei min-
den szervezõ reménye szerint maradandó él-
ményt eredményezett (okozott) a résztvevõk
számára.

Azonban e tiszta tényelemzésen túl szüksé-
ges észrevennünk egy igen fontos momentu-
mot. Napjainkban százszámra rendeznek kong-
resszusokat, gyakorta szûk szakmai köröknek �
idõnként szinte belterjes információcsereként
értékelhetõen. 

A tudományos gondolkodás azon iránya,
hogy a hangsúlyos problémák okán a lehetõ
legszélesebb körû szakmai érdeklõdést teremt-
sük meg � ez az igazi üzenete ennek a vándor-
gyûlésnek, ami már túl van a 12. fejezetén. 

Türelmetlenül várom a folytatást�. 

(ir)
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A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi
Szakosztályának tudományos ülései

Ausztriában, ötnapos síoktatói továbbkép-
zésen vettem részt a CAR-TOUR Utazási
Irodák Kft. szervezésében, 2002. február
27-tõl március 3-ig.

A pályázat útján elnyert szakmai síútra
35 testnevelõ tanár utazhatott az ország
különbözõ felsõoktatási intézményeiben,
általános- és középiskoláiban sítáborokat
szervezõk és síoktatást végzõk körébõl.
Baranyából és Pécsrõl hat testnevelõ kol-
léga vett részt a továbbképzésen.

A szervezõ iroda továbbképzési prog-
ramja keretében megtekintettünk és sízés-
sel egybekötve kipróbáltunk Ausztria síte-
repei közül néhányat, melyek a továbbiak-
ban alkalmasak lehetnek sítáborok és ki-
sebb csoportos síutak céljára.

Ausztriában a Villach környéki sport-
régióban ajánlható az egyik síterep,
Arnoldstein.

1500 m-es csúcsmagasságon, közepes

nehézségû sípályákon ülõ- és húzóliftek
használhatók. Kellõ hóviszonyok esetén
kedvezõ, szép síélményt biztosíthat az itt sí-
elõknek.

Magyarország határátkelõhelyeitõl
mintegy 200 km távolságra számos, jól sí-
elhetõ síterep található. Közülük kiemel-
hetõ a grazi autópályáról elérhetõ
Klippitztörl, 1400-1800 m magasan fekvõ
sípályáival, kiépített síliftjeivel.

Alacsonyabb fekvésû, 1200 m körüli
magasságban található sípályák vannak
Annabergben és Mariazellben. Ez utóbbi
ideális síterep kezdõk oktatására, de ala-
csonyabb fekvésük miatt kevésbé hóbiz-
tosak, ide utazni kedvezõ hóviszonyok
esetén érdemes.

Stájerország egyik leghóbiztosabb, leg-
jobb dinamikus vonalvezetésû síterepe
Lachtal, 2200 m-es csúcsmagasságon. Tanu-
láshoz is vannak ideális pályák, de a rutinos

sízõk igényeit is kielégíti változatos nehézsé-
gû sípályáival és igen jól kiépített sílift-rend-
szerével. Lachtalt minden sízõ figyelmébe
ajánlom, a változatos síprogramok között ki-
próbálásra feltétlen javaslom.

A szervezõ utazási iroda minden síte-
rep közelében szálláslehetõségeket is ajánl
félpanziós ellátással, vagy önellátásra al-
kalmas apartmanokban. A megajánlott
részvételi díjaik viszonylag alacsonyak, sí-
bérlet-áraik kedvezõek.

Az utóbbi években észrevehetõen nö-
vekszik az orvoskar dolgozói körében is a
sítáborok iránti érdeklõdés. Fenti beszá-
molómmal nekik kívántam segítséget ad-
ni. A Mozgástani Intézet testnevelõ tanárai
a jövõben is szívesen állnak az érdeklõdõk
rendelkezésére a síoktatás és a síprog-
ramok szervezésében.

Dr. Rugási Endréné
testnevelõ tanár

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

2002. április 8.
FELKÉRT ELÕADÁSOK

1. Dr. Borhidi Attila, akadémikus (PTE TTK Növénytani Tan-
szék): Szemmeltartott ösvények;

2. Dr. Losonczy Hajna (PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika):
Új diagnosztikai és terápiás módszerek a haematológiában (a
haemostasistól az õssejt-transzplantációig).

2002. április 15.
TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA

1. Pericarditis constrictiva (esetgazda: dr. Cziráki Attila, PTE
ÁOK Szívgyógyászati Klinika);

2. Lázas mellkasi fájdalmat követõ paraparesis esete (esetgazda:
dr. Balás István, PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika);

3. Egy haematológiai betegség ritka szövõdménye (esetgazda: dr.
Pál Endre, PTE ÁOK Neurológiai Klinika).

2002. április 22.
FELKÉRT ELÕADÁSOK

1. Dr. Kásler Miklós (Országos Onkológiai Intézet): Új lehetõsé-
gek a fej-nyak sebészetben a XXI. század kezdetén;

2. Dr. Kajtár Pál (PTE ÁOK Gyermekklinika): Gyermekkori da-
ganatok kezelése � az onkológia paradigmája.

2002. április 29.
TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA

1. Situs inversus totalis és ERCP (esetgazda: dr. Felföldi Ferenc,
Tolna Megyei Kórház Gasztroenterológiai Osztálya);

2. Diagnosztikai problémák osteoid osteoma esetén (esetgazda:
dr. Koós Zoltán, PTE ÁOK Ortopédiai Klinika);

3. Acut coronaria ruptura kezelése (esetgazda: dr. Horváth Iván,
PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika).

2002. május 6.
TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA

1. Halálhoz vezetõ pulmonális embólia megelõzheto cava filter behe-
lyezésével, ha idõben gondolunk rá! (esetgazda: dr. Mühl Diana,
PTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet);

2. Migráló tüdõgyulladás, AV-block és acut veseelégtelenség ese-
te (esetgazda: dr. Schmidt Katalin, Tolna Megyei Kórház
Pulmonológiai Osztálya);

3. Interferon � demielinizáció � depresszió (esetgazda: dr. Ábra-
hám Ildikó, PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika).

Síoktatói továbbképzésem tapasztalatai

Április havi program

04. 04. 18:00 Dr. Papp Lajos, dr.
Kollár Lajos: Szív- és érbetegségekrõl elõadás

04. 16. 17:00 A Bolyai Klub pécsi tagozatának elsõ ülése
04. 18. 14:00 PAB ülés
04. 18. 15:30 A gyógyszertári gyakorlat aktuális kérdései �

szakmai továbbképzés
04. 26. 9:00 Biológiai ritmikus folyamatok; A biológiai óra

szerepe az élõvilágban � mini szimpózium
04. 27. 9:00 VIII. Pécsi Hepatológiai Nap; Hepatológia a

mindennapi gyakorlatban � továbbképzõ tudo-
mányos ülés

PAB
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Etilalkohol. Borszesz. Alcoholum 96%.
CH3CH2OH. Valamennyi szinonimája
ugyanannak az anyagnak, amirõl köz-
tudott, hogy �méreg�. Legalábbis az el-
lenpropaganda szerint. (A tapasztaltab-
bak a �méreg�-hez szokták hozzátenni,
hogy �drága�.)

M int orvostudományi kar, az
etilalkohol kémiájáról, hatása-
iról tudunk egyet-mást. Járjuk

most kicsit körbe a másik témát, vagyis
azt, hogy mitõl ilyen drága ez az anyag?

Az etilalkohol, mint anyag � sok más
egyéb termékkel és anyaggal együtt � a
többször módosított 1991. évi LI. törvény,
vagyis a jövedéki törvény hatálya alá tarto-
zik. A jövedéki termékekre pedig egy kü-
lön, úgynevezett jövedéki adó kerül kive-
tésre. Az alkoholon kívül jövedéki termék
még az üzemanyag, a dohányáru és a kávé,
vagyis az összes olyan anyag, amit a lakos-
ság mindenképpen megvesz. A költségve-
tés bevételi oldalának szilárd pontja a jöve-
déki adóbevétel. (Természetesen az, hogy
mi a jövedéki termék, országonként válto-

zik. Nagy-Britanniában például a gyapjú-
szövet is jövedéki terméknek minõsül.)

Mennyi tulajdonképpen a jövedéki adó?
Termékenként különbözõ. A 96 %-os alko-
hol esetében a fogyasztói ár több mint 90
százalékát a jövedéki adó teszi ki. Ezzel már
választ is kaptunk a cikk elején feltett kérdés-
re, vagyis az alkohol igen magas árára.

A jövedéki törvény megenged néhány
kivételt a jövedéki adó megfizetése alól. Al-
kohol esetében azt, ha nem élvezeti cikként,
hanem gyógyászati célra használják fel.

A PTE ÁOK jelentõs mennyiségû al-
koholt használ fel a fenti célra. Anyagi
helyzetünk folytán sem lehet belenyugod-
ni abba, hogy az élelmiszerboltokkal és a
sarki kocsmákkal azonos áron szerezhe-
tünk be gyógyítás céljait szolgáló alkoholt.

A szükséges dokumentációk, engedé-
lyek (mintegy 1,5 kg össztömegben!) elõ-
teremtése után az �italmérés� kategóriából
1997-ben átkerültünk a �szeszfõzde� kate-
góriába � legalábbis a Vám- és Pénzügyõr-
ség szempontjából. Azért szükséges az al-
koholkészlet pontos nyilvántartása, mivel
a vámhivatal munkatársai havonta ellen-
õriznek bennünket. Bármilyen hiba esetén
a (szerintük) jogosulatlanul felhasznált al-
koholmennyiség adótartamának kétszere-
sét (!) szabják ki jövedéki bírság gyanánt.
Emiatt kértünk igazolásokat a klinikák, in-
tézetek vezetõségétõl még 1998-ban, hogy

a gyógyászati célú alkoholt kizárólag gyó-
gyítás céljaira használják fel. (A kísérleti
célú alkohol adótartalma változatlanul
megvan, ez az oka a kémiailag teljesen
azonos két alkoholfajta ára közti tízszeres
különbségnek.) Az oktatásban, kutatásban
gyógyászati célú alkoholt felhasználni
nem lehet.

Ennyi papírmunka láttán felmerül a
kérdés: megéri? Játsszunk egy kicsit a szá-
mokkal! A PTE ÁOK tavalyi alkoholfel-
használása mintegy 1 600 liter volt. Ennek
a mennyiségnek a jövedéki adója több
mint 2,4 millió Ft, amit az alkohol vásárlá-
sakor nem kellett kifizetnünk.

Ez a 2,4 millió nem is hangzik rosz-
szul. Persze mihez képest?

A gyógyszerköltség 0,2 százaléka. Így
nem tûnik valami soknak.

A kar éves költségvetéséhez képest ez
az érték még kisebb.

Viszonyítsunk a közalkalmazotti bér-
táblához? Ez már jobb!

Vagyis a gyógyászati célú alkohol jö-
vedéki adóján (pontosabban attól való
mentességén) megspórolható egy fiatal
diplomás egészségügyi közalkalmazott
egy éves bérköltsége.

Mit fûzzek még hozzá? Egészségünkre!

Molnár Béla
Egyetemi Gyógyszertár

Alkohol
avagy ez szédítõ!

Novográdecz Csaba (Jakabhegyi Fotóklub)
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Jakabhegyi Fotóklub kiállítása � PÉCS NÉZÕpontok
Pécs városában nagy hagyománya van a fotókluboknak: elég, ha csak a Mecseki Fotóklubot említem a �nagyok� közül. Mindenképpen rend-
hagyónak számít köztük a Jakabhegyi Fotóklub. Egyrészt, mivel nem tekint több évtizedes múltra: ugyanis tavaly februárban tartottuk a �ke-
resztelõt�, amennyiben fogalmazhatok így. Másrészt azért, mert elég �belterjes� társaságból áll, tekintve, hogy a tagok orvostanhallgatók.

A kezdeményezés természetesen régebbre nyúlik vissza. Három évvel ezelõtt a Balassa János Kollégium fotólaborjában ketten-hárman
dolgozgattunk. Mihálcz Attilával közösen kiállításokat is szerveztünk a kollégium büféjében. Miután õk végeztek, indítottam egy szakkört �
ha úgy tetszik, �kurzust� �, ahol elmondtam azokat a technikai alapokat, amelyek
nélkülözhetetlenek a fotózáshoz. Itt jött össze annak a társaságnak a magja, akik-
kel késõbb megalapítottuk a klubot. A név eléggé kézenfekvõ volt a kollégium
miatt, ami két okból is �bázisát�  képezi a klubnak: egyrészt az ott adott fotólabor
miatt, másrészt, mivel majdnem mindannyian ott lakunk. 

A klub nem zárt �intézmény�. Körülbelül 15 tagja van, de az összejövetelek
nyitottak: mindenki jöhet, aki érdeklõdik. Megszorítás csak a fotólaborrral van:
azt csak az �aktív� tagok használhatják. Alapító oklevelet nem írtunk � tekintve,
hogy már természeténél fogva is a tagok nem állandóak: akik végeznek, elkerül-
nek innen, és újak jönnek helyettük. Tekintve, hogy maga a fotózás nem olcsó
�mulatság�, beszélni kell a financiális kérdésekrõl is. Az anyagiak lényegében há-
rom forrásból származnak: egyrészt a HÖK, másrészt a kollégium, és nem utolsó
sorban magunk finanszírozzuk. 

A klub profiljába diavetítések, híres fotósokkal való beszélgetések és hasonló
önképzõ tevékenységek tartoznak, de legfontosabbnak magát az alkotó tevékeny-
séget tartom. Ez leginkább kiállítások szervezésében manifesztálódik, de célul
tûztünk ki egyéb megjelenési formákat is (pl. fotóalbum). 

Ezen cikk megírása is egy kiállítás kapcsán jött szóba. Ez a kiállítás még lát-
ható az ÁOK Központi Épületének 1. emeleti körfolyosólyán, mikor ezeket a so-
rokat írom, és PÉCS NÉZÕpontok a címe. A képek készítõi László Kata,
Novográdecz Csaba, Szabó Tamás és Tulipán Zsófia. A fekete-fehér technikával
készült fotók Pécsrõl és környékérõl készültek; egy pillanatnyi keresztmetszetet
próbálnak adni arról, ahogyan a négy orvosegyetemista látja � a teljesség igénye
nélkül. A megnyitót dr. Bajnóczky István professzor tartotta március 6-án. Ezek-
bõl a képekbõl mutatunk be itt négyet � minden alkotótól egyet-egyet. 

Végül még köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik munkánkat
mindvégig segítették akár anyagilag, akár a szervezésben. 
Novográdecz Csaba

LÁSZLÓ KATA FOTÓJA

TULIPÁN ZSÓFIA FOTÓJASZABÓ TAMÁS FOTÓJA
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AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

! Dr. Barthó Lorándot a rangos British
Journal of Pharmacology 2002 januárjától
szerkesztõbizottságába választotta.

AFül-Orr-Gégeklinikáról

! A Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok
Egyesülete 2002. február 22-i szakosztály-
ülésén Budapesten, a Fül-Orr-Gégekli-
nikán dr. Pytel József egyetemi tanár el-
nökletével orrplasztikai elõadássorozatot
tartott. Az ülésen Prof. Gilbert J. Nolst
Trenité amszterdami egyetemi tanár, egye-
temünk vendégprofesszora referátum kere-
tében számolt be az orrplasztika legújabb
módszereirõl.
! A PTE ÁOK Fül-Orr-Gégeklinika és a
Magyar Audiológiai Társaság évenként
rendszeresen szervez tudományos üléseket
Seregélyesen dr. Pytel József egyetemi ta-
nár irányításával. Ebben az évben az objek-
tív hallásvizsgáló módszerekkel szerzett
tapasztalatokról és a csecsemõ- és gyer-
mekkori hallásszûrés eredményeirõl szá-
moltak be az ország minden részébõl je-
lentkezett fül-orr-gégész szakorvosoknak
klinikánk orvosai 2002. március 7-én.

AGyermekklinikáról

! Dr. Soltész Gyula egyetemi tanár vezeti
azt a munkabizottságot, amely elsõ ülését
február 28-án és március 1-jén annak érde-
kében tartotta Londonban, hogy a WHO és
a diabetes Világszövetség részére globális
jelentést készítsen a gyermekkori diabetes
epidemiológiájáról.
! Dr. Pintér András egyetemi tanár az
olaszországi Madonna di Campiglioban tar-
tott gyermeksebészeti szimpóziumon meg-
hívott elõadást tartott 2002. február 7-én.
! Dr. Pintér András egyetemi tanár �Az
arc- és állcsont-hasadékos ellátás komplex
szemléletérõl, a munkacsoport lényegérõl�
címmel felkért elõadást tartott, dr. Vástyán
Attila egyetemi tanársegéd pedig felkért
hozzászólással vett részt �Az arc- és áll-
csonthasadékos kurzus� rendezvényen Bu-
dapesten, 2002. február 8-án.
! Dr. Pintér András egyetemi tanár három
felkért elõadás tartásával szerepelt a �Third
Paediatric Surgical Week � Progress in
Paediatric Surgery� rendezvényen Kühtai-

ban (Tirol, Ausztria) 2002. március 2-9.
között.
! Dr. Decsi Tamás egyetemi docens részt
vett a �5th 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 Barcelo-
nában 2002. február 22-23-án.
! Dr. Decsi Tamás docens 2002. március
5-én részt vett a �Nutritional needs of chil-
dren: Methodological approaches and cur-
rent nutritional recommendations in chil-
dren and adolescents in Europe� szakértõi
csoport soros értekezletén Brüsszelben.
! Dr. Tárnok András egyetemi tanársegéd
2002. február 24�március 1. között részt
vett a �World Congress of Gastroenter-
ology� rendezvényen Bangkokban.

AKísérletes Sebészeti Intézetbõl

! Dr. Ferenc Andrea PhD hallgató 2002.
február 13-16. között a �The influence of
preconditioning prior to small bowel auto-
transplantation� címû elõadással vett részt
Honoluluban (Hawaii) a Society of
University Surgeons 63rd Annual Meeting
konferencián. Társszerzõi: Borsiczky B.,
Szántó Z., Kiss K., Kalmár-Nagy K., Rõth
E., Horváth Ö. P. A konferencián való
részvételt a 2001. évi Európai Kísérletes
Sebészeti Kongresszuson elnyert Walter
Brendel díj tette lehetõvé. 
! 2002. március 21-22-én tartjuk intéze-
tünkben a �Varróanyagok és sebegyesítés�
címû akkreditált, 10 kreditpont értékû to-
vábbképzõ kurzust, melyen 14 orvos kollé-
ga vesz részt.

AMozgástani Intézetbõl

! Az egyetemeink közötti megállapodás

alapján dr. Rugási Endre 2002. február 17-
27. között látogatást tett a Tübingeni Egye-
temen (Eberhard Karls Universität
Tübingen, Sektion Hochschul-Sport).
Kedvezõ tapasztalatokat szerzett az egye-
temi testnevelés és sport személyi, tárgyi és
szervezeti feltételeirõl. Jóllehet a mi intéze-
tünk lehetõségei messze elmaradnak a ven-
déglátókétól, mégis körvonalazódott az
együttmûködés lehetõsége az oktatás és a
sporttudományos kutatások területén.  
! A Mozgástani Intézet munkatársai elké-
szítették a �Testnevelés � alapelvek és gya-
korlatok egyetemisták számára� címû
könyv kéziratát, amelyrõl elismerõen nyi-
latkoztak a lektorok. Akönyv tartalmazza a
kreditrendszerben elõírt testnevelés anya-
gát, s hasznos ismeretanyagot kínál mind-
azoknak, akik foglalkoznak a rendszeres
testedzéssel. A könyv április végén jelenik
meg.
! Dr. Rugási Endréné február 27-tõl már-
cius 3-ig részt vett a CAR-TOUR Irodák
Kft. által szervezett síoktató továbbképzé-
sen, amelyet testnevelõ tanárok részére ír-
tak ki. Kedvezõ, új lehetõségeket ismert
meg, amelyeket hasznosíthat az új szezon-
ban a sítúrák szervezésében.

ASebészeti Tanszékrõl

! Ez évben Pécsett rendezték a XII. Du-
nántúli Diabétesz Hétvégét 2002. február
22-23-án, amelyen meghívott elõadóként
Kollár Lajos professzor az endovaszku-
láris mûtéti technikákról, Rozsos István pe-
dig a Diabétesz-láb szindróma sebészeti el-
látásáról tartott prezentációt.
! 2002. március 8-án Balatonkenesén tan-
székünk szervezésében megrendezésre ke-
rült a GORE Érsebész Törzsasztal. A téma
a carotis-terület sebészete volt, a vitát mo-
derálta Kollár Lajos professzor.

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK

Bálint-csoport
A Pécsi Bálint Mûhely és a PTE ÁOK Családorvostani Intézete 2002. március 27-én
17 órai kezdettel Bálint csoportot indít.
A Bálint csoportok idõpontja: 17.00-18.30. A csoportok kéthetente, március 27-én,
április 10-én, április 24-én, május 8-án, május 22-én és június 5-én kerülnek meg-
tartásra.
A képzés ingyenes. Kredit: 2/csoport. A csoportot vezeti: dr. Dormán Hajnalka.
Jelentkezni lehet: a PTE ÁOK Családorvostani Intézet Titkárságán.
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Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Tudomány az oktatásban
Célja: a tudományos kutatások során született eredmények
alkalmazásának elõsegítése a felsõoktatásban.
Pályázni lehet: az új kutatási eredmények, illetve új tudo-
mányterületek, új tantárgyak oktatását szolgáló tananyag

(tankönyv, jegyzet, kézikönyv, távoktatási tananyag, elektronikus hordozó stb.) készítésére az élettudományok, az élettelen ter-
mészettudományok és a társadalomtudományok területérõl.
Pályázhatnak: magánszemélyek, intézmények és alkotó közösségek. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és társszerzõként sem szerepelhet
más pályázatban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. május 15.
A pályázat eredményérõl 2002. szeptember végéig írásban tájékoztatjuk.
Pályázati ûrlap igényelhetõ a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán vagy a recepción (Professzorok Háza
1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.), illetve postai úton nagyalakú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. A felhíváso-
kat az interneten www.prof.iif.hu/prc alatt is közzétesszük, ahonnan a szükséges pályázati ûrlapok is letölthetõk.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet az alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefo-
non hétfõtõl csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig. A részletes kiírás az interneten a Pályázati Iroda Pályázati Hírlevelé-
ben olvasható.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIATUDOMÁNYOS KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ
A Domus Hungarica Scientiarum et Artium keretében elnyerhetõ magyarországi tudományos kutatói ösztöndíj.

A Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Minisztérium által kinevezett kuratórium tudományos kutatási pályázatot ír

ki a külföldön élõ magyar kutatók (külföldi vagy külföldi és magyar, azaz kettõs állampolgársággal rendelkezõk), valamint a

magyar vagy magyarországi tárgyú kutatásokkal foglalkozó nem magyar anyanyelvû külföldi állampolgárságú kutatók számá-

ra a következõ kategóriákban: 
! senior kutatói ösztöndíj, ! junior kutatói ösztöndíj, ! utazási támogatás (konferencia részvétel, elõadás-sorozat). A pályázattal a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), valamint az Oktatási Minisztérium (OM) lehetõvé kívánja tenni, hogy

a külföldi magyar tudományosságot képviselõ kutatók és mûhelyek rendszeresen bekapcsolódhassanak a magyarországi tudo-

mányos életbe, a kutatóintézeti és egyetemi tudományos munkába, megteremtve ezáltal a világban folyó magyar nyelvû és ma-

gyar tárgyú kutatások eddiginél magasabb fokú integrációjának feltételeit.
Beküldési határidõ: 2002. augusztus 15.Pályázati ûrlap beszerezhetõ személyesen a Domus Irodában (1146 Bp., Abonyi u. 10. tel/fax: +36-1-343-1079, E-mail:

varga@mpk.huninet.hu), továbbá letölthetõ az MTA és Oktatási Minisztérium honlapjáról.
A részletes kiírás megtalálható az interneten, Pályázati Hírlevelünkben.

PÁLYÁZATOK

Oktatási Minisztériumi 2002. évi mûszaki kutatás-fejlesztési pályázatok

A tájékoztató füzet megtalálható a kar honlapján, a Pályázati Hírlevélben


