


2

TTARARTTALOMALOM
ATanári Testület és a Kari Tanács ülése

Klinikaigazgatói értekezlet

Habilitációs eljárások lezárása

ASportbizottság ülése

ELISMERÉSEK: dékáni dicséret, Berde
Botond Ösztöndíj és Sanofi-Aventis Díj

Kongresszusi utazási támogatás
(Seress László)

Emlékezés a biofizika hazai
megalapítójára (Kutas László)

3. Országos Grastyán Interdiszciplináris
Konferencia (Rab Virág)

Oomura professzor látogatása
(Karádi Zoltán)

ARomhányi-szoborról
(Kellermayer Miklós)

Programok: PAB-program, Pannon
Tudományos Napok

HuMSIRC, Pécs és Teddy Maci
(Hornyák Árpád)

Nyílt levél 2.
(Molnár Zsolt)

��

Intézeti, klinikai hírek

��

Tudományos közlemények

��

Sajtószemle

��

KÖZÉPEN: MÁJUS
BARTHÓ LORÁND, PINTÉR ERIKA, ROZSOS

ISTVÁN, SEBÕK BÉLA, SOMOSKEÖY

SZABOLCS, TAKÁCS GÁBOR, TÓTH PÁL ÉS

WOLF MÁTYÁS FÉNYKÉPEI.

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

FOTÓK AZ ELSÕ BORÍTÓN
Ifj. KELLERMAYER MIKLÓS (balra fent), Biofizikai Intézet: „Rodamin-falloidinnel festett,
üveg felszínre kitapadt HeLa sejtek kombinált, szimultán atomerõmikroszkópos (AFM) és
teljes belsõ visszaverõdés fluoreszcencia mikroszkópiás (TIRFM) felvétele. A színkódolás
a fluoreszcencia intenzitást, és ennek megfelelõen az aktin filamentumok lokalizációját je-
löli.”

PINTÉR ERIKA (jobbra fent), Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: „1 %-os mustárolaj
ecseteléssel kiváltott gyulladás BALB/c egér fülében. A mustárolaj 30 %-os fülduzzadást,
ödémát és a gyulladásos sejtek akkumulációját okozta. A paraffinba ágyazott metszeten a
granulociták, makrofágok és hízósejtek naphtol AS-D kloroacetát-észteráz reakcióval fes-
tõdnek. 200-szoros nagyítás. (Bánvölgyi és mtsai. Neuroscience 125, 449-459, 2004)”

HORVÁTH JUDIT (balra lent), Anatómiai Intézet: 
„Mitõl húzódnak össze az izmok?
Természetesen ez egy összetett folyamat, az egyik lényeges eleme az ideg és izom kapcso-
lata, a neuromuscularis junctión át történõ ingerületátvitel. A fekete rajzolatként megjelenõ
idegrost a véglemez közelében elveszíti myelinhüvelyét, vége felrostozódik és karomszerû-
en belenyomódik a képen bordós-barnára festõdõ harántcsíkolt izomrost sejthártyájába, ami
alatt ezen a területen több sejtmag van. A benyomódó ágacskákat Schwann-sejt burok fedi
be (ez adja a sejtmagcsoportosulás másik részét). A metszetet Lázár Gyula professzor ké-
szítette majom bordaközti izmából, AgNO3 impregnációval.”
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AHÁTSÓ BORÍTÓN RODLER MIKLÓS BÚSÓJÁRÁSON ÉS A „TÁNCOLÓ EGYETEMEN” KÉSZÜLT FOTÓI LÁTHATÓK.

2005. április 26.
Dr. Soltész Gyula elnök megnyitotta az ülést, ismertette a napirendi pontokat és felkérte dr.

Sümegi Balázs dékánt az 1. napirendi pont elõterjesztésére.

1. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Dr. Sümegi Balázs bejelentette, hogy a MAB mindhárom pályázót alkalmasnak találta. A

kar Oktatási és Tudományos Bizottsága pedig a következõk szerint szavazott:

Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság
igen       nem      tart.          igen      nem      tart.

Dr. Gõcze Péter 9 0 0 8 0 0
Dr. Kovács Magdolna 9 0 0 8 0 0
Dr. Ohmacht Róbert 8 0 1 8 0 0

Kérdés, kommentár nem volt. Soltész professzor az alábbi szavazatszámláló bizottságra tett
javaslatot: elnök: dr. Karátson András; tagok: dr. Ángyán Lajos és dr. Szabó István, ezt a testü-
let egyhangúlag elfogadta.

2. Az idegen nyelvû képzés helyzete

Dr. Ohmacht Róbert a német nyelvû képzésrõl számolt be. Elmondta, hogy egy évvel ez-
elõtt rövid idõ állt rendelkezésre a beinduláshoz, de sikerült a feltételeket biztosítani, megfele-
lõ mennyiségû és minõségû oktatót szerezni. A jelentkezõk száma meghaladta a felvehetõk szá-
mát, nem volt probléma a tervezett száz fõvel indítani az oktatást. Úgy látszik, hogy az elsõ fél-
év eredményei jobbak, mint amit az angol vagy a magyar oktatásban elértek. Jelenleg a hallga-
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tók létszáma 92 fõ, lemorzsolódás tehát van, de kisebb, mint Budapes-
ten vagy Szegeden. A hallgatók jól érzik magukat, fegyelmezettek,
terhelhetõk, az oktatás magas színvonalú. A következõ évre pillanat-
nyilag a jelentkezõk száma kétszáz felett van, de még várhatók továb-
biak a német érettségik lezajlásával. 120 fõs létszámmal tervezik az új
évfolyamot indítani. Azt még nem tudni, hogy mi lesz a második év
után. Németországban folyamatosan csökken az egyetemre felvettek
száma, Magyarországon viszont ez egyre nagyobb. Az is elképzelhe-
tõ, hogy a hallgatók egy része nem tud visszamenni, így a felsõbb év-
folyamokon is szükség lehet majd az oktatás folytatására.

Dr. Kosztolányi György centrumelnök szerint a német oktatás si-
kertörténet, de fel kell készülni a folytatásra, így a klinikum terén pl.
megfelelõ beteglétszámot, illetve a készséglaboratóriumot, az oktató-
helyiségeket biztosítani, a területi kórházak bevonását a gyakorlati ok-
tatásba.

Ezután dr. Szeberényi József az angol program helyzetét ismertet-
te. Az elmúlt két évben látványos fejlõdés volt tapasztalható a létszám-
ban, köszönhetõen a korábbi és jelenlegi angol programvezetés és a
dékánátus erõfeszítéseinek. Különösen a skandináv országokban
(Norvégia, Svédország) örvendünk jó hírnévnek, de az Egyesült Álla-
mokból és Kanadából is jönnek hallgatók a kaliforniai toborzó céggel
kötött szerzõdés alapján. Német hallgatók is átiratkoztak az angol
programba, akik nem fértek bele a német keretbe. Jelenleg három to-
borzóügynökséggel van kapcsolatunk (a College International buda-
pesti cég a hallgatók 70 %-át szállította az elmúlt évben, a már emlí-
tett kaliforniai cég, az International Medical Education húszegyné-
hány hallgatót hozott, a harmadik Reza Hemmati, egy iráni fiatalem-
ber, aki a mi orvoskarunkon végzett, 10 iráni hallgatót hozott).

Új kapcsolatok kiépítése is folyamatban van, néhány héttel ezelõtt
egy kínai (tajvani) céggel kötöttünk szerzõdést, egy indiai ügynökség-
gel kötendõ szerzõdés elõkészületben van. Az angol programra eddig
59 hallgató jelezte érdeklõdését, 34 fõ esett át felvételi vizsgán, és 11-
en fizették ki a depozitot. (Várható, hogy az érdeklõdõk kb. 40 %-a
beiratkozik.)

A kar anyagi helyzete a létszám növelését igényli. Ugyanakkor az
angol programon magas a gyenge hallgatók aránya, bár vannak kivá-
lók is. A követelménybõl pedig nem lehet engedni, ezért felzárkózta-
tó kurzusokat terveznek, pl. nyáron (biológia, kémia, fizika), illetve a
tanév során a nehezebb tárgyakból fizetõs korrepetáló kurzusokat. Az
elsõ évfolyamokon a jelenlegi 20 angol csoport nagy oktatási terhet je-
lent. Az oktatói létszámot növelni kellene. Szórványosan fordultak elõ
elmaradt elõadások, vagy gyakorlatok.

Komoly probléma a puskázás, ami ellen az intézeteknek szigorú-
an kell fellépni.

Szeberényi professzor említette az oslói televízió által kirobbantott
debreceni botrányt a norvég hallgatók illegális bonctermi „látogatása-
ival” kapcsolatban.

Szabó professzor javaslata alapján az angol nyelvû fogorvoskép-
zés elõkészületeit megkezdték, 2006-ban ez feltehetõen elindítható.

Olyan kezdeményezés is történt, hogy hallgatókat lehessen átven-
ni a második évre a Természettudományi Karról, olyanokat, akik ott
egy vagy két évet végeztek, és akik az elsõ év anatómiáját teljesíteni
tudják. Ehhez az Anatómiai Intézet nyári kurzust hirdetett meg, ami
lehetõvé tenné a vizsga letételét.

Az elhangzottakhoz hozzászólva Sümegi Balázs dékán szerint má-
jus végén a kari tanács ülésén a puskázással kapcsolatban SZMSZ-
módosítást lehetne kérni. Dr. Lázár Gyula szerint a debreceni anató-
miai intézet professzora cáfolta, hogy szerveket vittek volna ki a bonc-

terembõl, az illegális boncolás azonban igaz.
Dr. Szabó Gyula professzor elmondta, hogy a fogászati gyakorla-

tokon az angol program hallgatói egyáltalán nem tudnak magyarul
kommunikálni a betegekkel.

Ezután dr. Karátson András professzor ismertette a szavazások
eredményét: 52 érvényes szavazat érkezett.

igen nem tartózkodás
Dr. Gõcze Péter 51 1 0
Dr. Kovács Magdolna 50 1 1
Dr. Ohmacht Róbert 48 1 3

3. Egyebek

Dr. Soltész Gyula utalva a magyar, német és angol nyelvû képzés
fejlesztésével, feltételeivel kapcsolatos megállapításokra (betegszám,
oktatóhelyiség, készséglabor), egy további szempontra, szerinte talán
a legjelentõsebb tényezõre hívta fel a figyelmet, nevezetesen a taná-
rokra, az oktatók létszámának és minõségi mutatóinak növelésére,
mint fontos feladatra. Ugyanakkor arról hallunk, hogy a kincstári biz-
tos nyugdíjba kívánja küldeni 65 év feletti tanártársainkat. Ez nagy ag-
godalomra ad okot, tanártársaink egyötödét-egyhatodát érinti, és ha ez
a folyamat folytatódik, jövõre további 10 aktív tanártársunktól kell
megválni. Soltész professzor a rektor távolléte miatt a jelenlevõ veze-
tõket kérte, hogy tájékoztassanak errõl a sorskérdésrõl.

Sümegi Balázs: a kincstári biztos ezt a tervet valóban az asztalra
tette, a rektornál az ügyben megbeszélés volt. Azt lehet mondani, akit
tudunk megmentünk, amilyen mértékben lehet. Elõfordulhat, hogy
aki nyugdíjba megy, 100 %-os alkalmazására nem lesz mód, de 50-
60-70 %-ban visszavesszük. De lesz olyan is, aki teljes mértékben ma-
rad. A kar úgy fogja megtenni a javaslatait, hogy az kedvezõ legyen
tanártársainkra. Felhívjuk a kincstári biztos figyelmét az oktatási ter-
helések növekedésére.

Soltész professzor rámutatott, hogy mindez nemcsak a graduális
oktatást, hanem a doktori iskolákat is komolyan érinti, másrészt nem
ugyanaz állami közalkalmazottként dolgozni, mint szerzõdéses rész-
foglalkozásban, ami mindennapos létbizonytalanságot jelent. 

Kosztolányi György elnök szerint remény van arra, hogy nem tel-
jesen egyszemélyi döntésrõl lesz szó.

Kovács L. Gábor akadémikus: a kincstári biztos a tegnapi megbe-
szélésen négy konkrét érvet említett, amit elfogad teljes fõállásban
maradás okaként: akadémikusság (2 embert érint az egyetemen), dok-
tori iskolában nélkülözhetetlen szerep, egy kar akkreditációjában nél-
külözhetetlen szerep és a pozitívan gazdálkodó kar. A négy közül ket-
tõnek a megléte szükséges a maradáshoz.

Dr. Vereczkei Lajos javasolja, hogy a Tanári Testület egy közös le-
velet is hozzátehetne ehhez. (Alevélváltást lásd a 6. oldalon – a szerk.)
Felháborító, ami az országban folyik ezzel kapcsolatban, csak beszé-
lünk a tudásalapú társadalomról, a tudomány és a kultúra fontosságá-
ról. Komolyabb szolidaritásra van szükség, mint amit az elsõ hullám-
ban személyesen volt módja tapasztalni.

Soltész professzor egyetértett az elhangzott javaslattal. Szavazásra
bocsátotta, hogy a Tanári Testület nevében az elnök levelet fogalmaz-
zon meg, amit elküld a dékánnak, a centrumelnöknek, a rektornak és
a kincstári biztosnak. Ezt a testület egyhangúlag, tartózkodás és ellen-
vélemény nélkül megszavazta.

SümegiBalázs dékán bejelentése: a kar gazdálkodása kielégítõ, az
elsõ negyedévben 50 millió pozitívummal zárult. Most van folyamat-
ban 50 millió Ft angol oktatási pénz kiosztása a klinikák és az intéze-
tek számára, 30 millió Ft értékben normatív kutatási támogatást, 34
millió Ft értékben PhD-hallgatók utáni támogatást, német oktatásért
11 millió Ft-ot.

A dékán a továbbiakban még azt kérte az intézetvezetõktõl, jelez-

Tanári Testületének ülése



zék, hogy az elkövetkezõ 5 évben hányan fognak PhD-fokozatot,
illetve akadémiai doktori fokozatot szerezni.

Dr. Schneider Imre professzor a Bõrklinika problémájáról szólt,
visszatérve még a 10 évvel ezelõtti eseményekre, az akkori tan-
székvezetõválasztás körülményeire, majd a jelenleg kialakult hely-
zetre. Kifejtette, nem ért egyet azzal, hogy intézetvezetõi docensi
állást, és nem tanszékvezetõi egyetemi tanári állást hirdetett meg a
kar, holott szerinte lett volna erre alkalmas, kitûnõ szakember.

Dr. Kosztolányi György centrumelnök szerint ezt az átmeneti
megoldást, Battyáni Zita docensi kinevezését kérték a Bõrklinika
dolgozói is. A Keresõbizottság nem talált megfelelõ jelöltet a végle-
ges tanszékvezetõ személyére, 2006-ban viszont már több alkalmas
jelöltbõl lehet választani. Sümegi Balázs dékán is támogatta, hogy jö-
võre a tanszékvezetõ egyetemi tanári állás ki legyen írva a Bõrklini-

kára. Kovács Bálint professzor azt mondta, hogy 2004. szeptember
19-tõl, amióta a Bõrklinika megbízott igazgatója, Schneider profesz-
szortól egy szó javaslatot sem kapott.

Horváth Örs Péter: a centrum képviseletében beszélt Dobozy
Attila akadémikussal, a Bõrgyógyászati Szakmai Kollégium elnö-
kével, aki ezt az átmeneti döntést támogatta, és az egy éves kiírást
a legjobb megoldásnak tartotta.

Soltész professzor befejezésül arra kérte a tanártársakat, ha a jö-
võben nagy jelentõségû kérdést kívánnak felvetni, szíveskedjenek
azt elõre jelezni, hogy a testületi ülés napirendje ennek alapján
megtervezhetõ legyen.

Dr. Pár Alajos egyetemi tanár
a Tanári Testület titkára
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Tasnádi Zoltán kincstári biztos értékelte a
2005. I. negyedévi gazdálkodást. Tájékoztat-
ta az igazgatókat, hogy a következõ héten
mindenki megkapja a szokásos táblázatait.
Ezt követõen lesz egy egyeztetés kontrolling
szempontból, utána a gördülõ tervezést kell
folytatni a II. félévre vonatkoztatva. A kincs-
tári biztosi csapat és a Gazdasági Igazgatóság
képviselõje ki fog menni minden klinikára a
további tervezés segítése céljából.

Struktúraátalakítási folyamat
Tájékoztatta a kincstári biztos az igazga-

tókat, hogy tárgyalásokat folytat a miniszté-
riummal és az OEP-pel.

Szeretné elérni
� a teljesítmény volumenkorlát emelé-

sét,
� a Szívgyógyászat aktív ágyainak nö-

velését.
Tárgyalásokat folytat a megye és a város

vezetõivel is, azonban a tárgyalások a gyer-
mekgyógyászat vonatkozásában megtorpa-
nást mutatnak, esetleg közös alapítású szer-
vezet létrehozása segíthet az ügy továbbha-
ladásában.

Megbeszélések folynak a  neurológia te-
kintetében Kozma atyáékkal arról, hogy
esetleg átveszik a stroke rehabilitációs rész-
leget. A pszichiátriai krónikus ellátás marad
helyben. Az Ortopédia költözése – anyagi
akadályok miatt – sajnos valószínûleg elma-
rad. Az Immunológia az Akác utcában nem
tud akkora hátteret kapni mint az Irgalma-
soknál, kb. 500 millióba kerülne a két költö-
zés. Dolgozunk egy köztes megoldáson,
ami elindítaná a költözési folyamatot. 

A labordiagnosztikai racionalizálás má-
jus 15-tõl várható. Az a cél, hogy költség-
centrumként mûködjön. Ha az indokolt és a

tényleges költségek megtakarítást mutat-
nak, ezen osztozzon a klinika és a laborató-
rium is.

A diagnosztikai projekt, a HEFOP 4.3
levezénylése céljából  tervezzük a magas-
földszinten (Ifjúság u.) a terasz átmeneti be-
építését.

AVIII. emeleten könnyûszerkezetes be-
építéssel a Laboratóriumi Medicina Intézet
elhelyezésére lesz lehetõség.

A HEFOP 4.4. – informatikai – projekt-
bõl várhatóan sikerül megoldani a betegin-
formatikai rendszer hálózatát.

Az Egészségügyi és Oktatási Miniszté-
rium támogatásával kormány-elõterjesztést
készítünk elõ a Szívgyógyászati Klinika
visszalévõ költségeinek kiváltására.

Adékáni kar elõtt tárgyalásra került a 65
év felettiek továbbfoglalkoztatása, amely
egyedi mérlegelés alapján lesz megoldható.

Az egyedi mérlegelés szempontjai
� akadémiai munka,
� doktori iskolák,
� egyéb oktatók a tervezett akkreditá-

ció vonatkozásában,
� a gazdálkodás, az egység tevékeny-

sége a terv szintjén.
További foglalkoztatásuk lehetséges

részfoglalkozás vagy megbízási szerzõdés
keretében.

Minden karnak humán erõforrás fejlesz-
tési tervet kell készítenie (3 évre).

A klinikák esetében a II. félévi tervnél
� a negatív egyenlegek esetén rövid tá-

vú intézkedési tervet kell készíteniük,
� fél év után újraértékelés lesz, ha nem

lesz pozitív elmozdulás, személyi
konzekvenciákra fog sor kerülni.

Bölcsõde, óvoda

� Költségcsökkentési lehetõségek, 5
fõvel csökkentik a létszámot. A térí-

tési díjak emelése várható, esetleg a
törvényi maximum erejéig.

� Az óvodát minõsítsék oktató intéz-
ménnyé.

� A város vezetése is érdekelt ebben,
így esetleg átvehetõ a bölcsõde mû-
ködése.

Dr. Kosztolányi György: Van-e alternatí-
va, ha nem kapjuk meg a pénzt a szívgyó-
gyászatra?

Tasnádi Zoltán: A struktúraátalakításra is
fog kérni pénzt a miniszter tartalékkeretébõl.

Ha nem sikerül, tartós válságkezelésre
kell berendezkedni.

Az OEP azt javasolta a Pénzügyminisz-
tériumnak, hogy májustól 134 000 Ft legyen
a HBCS-pont alapja.

Dr. Nagy Lajos: a III. sz. Belgyógyásza-
ti Klinika jövõjére kérdez rá; 3 éve jött létre
az egyetem családorvosi központja
� a klinika kb. fél éve pozitív,
� oktatási szerepe nagy,
� az általános belgyógyászati ágyak

fontosak az oktatásban (45 db).
Tasnádi Zoltán: Nem rövid távon gon-

dolkodva, hanem stratégiai szempontból pár
év múlva kerülhet sor esetleg a III. sz. Bel-
gyógyászati Klinika költözésére.

Dr. Bellyei Árpád: Valamennyi szakma
koncentrációjáról van szó hosszú távon.

Boér Áron: Struktúraváltás nélkül nem
megy – ma a kincstári biztosi lehetõségeket
nem szabad hagyni elúszni. A belgyógyá-
szat esetében is meg kell szüntetni a párhu-
zamosságot.

Dr. Papp Lajos: Bajban vagyunk. Há-
rom dolog fontos az egyetemen:
� gazdaságosság,
� tudomány,
� a saját szakma sorsa.
A III sz. Belgyógyászati Klinika 1 éve

nem volt gazdaságos, 1 év alatt sokat javí-

Klinikaigazgatói értekezlet
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tott a pozícióján. Mi bíztuk meg, hogy egy
tanszéket kialakítson. Hosszú- és középtávon
az kell legyen a cél, hogy minél több beteget
ide vonzzon. Stratégiailag is fontos tanszék a
családorvostan; lehet másképp szavazni, mint
ahogy 3 éve történt.

Dr. Nyárády József: Szakmánknak a se-
bészet és a belgyógyászat nagyon fontos, il-

letve a szájsebészet kiköltözése is.
Tasnádi Zoltán: Rövid távon kiköltözik a

szájsebészet a rekonstrukció befejezése után,
az égéssebészet traumához csatolása felmerü-
lõ kérdés lehet.

Dr. Kosztolányi György: Nem kell sajnál-
ni Nagy Lajos professzort, a profiltisztításra
szükség van, ez a jövõ.

HEFOP 4.4. – Intramed mellett döntött az
elnökség.

A kártérítési perekkel kapcsolatban õsszel
tervezünk egy tanfolyamot, melyre elvárjuk
minél több orvos jelentkezését.

Dr. Kosztolányi György
centrumelnök

2005. április 28.

1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

2. Pro Facultate Medicinae kitüntetés adományozása
Az SzMSz-ben meghatározottak alapján egy arany, két ezüst és

három bronz fokozat kerül átadásra évente. Az arany fokozatra a kar
vezetése, az ezüst és bronz fokozatra a kar oktatói és dolgozói tehet-
nek javaslatot. A Kar Tanácsa a vezetés felterjesztését döntõ többség-
gel elfogadta, míg az ezüst és bronz fokozatra felterjesztett szemé-
lyekrõl – a felterjesztettek nagy száma miatt – több szavazási körben
döntött. A kitüntetések átadására az õsszel megrendezendezõ Orvos-
kari Napokon kerül sor.

3. AKönyvtárbizottság elnökének megválasztása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 83 igen, 1 nem, 1 tar-

tózkodással elfogadta a Könyvtárbizottság elnökének, dr. Pintér Eri-
kának a megválasztását.

4. Gyógyszerész Záróvizsga-bizottsági elnökök megválasztása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa dr. Erõs Istvánt

(SzOTE) 76 igen, 2 nem, 6 tartózkodással, dr. Perjési Pált 80 igen, 0
nem, 3 tartózkodással, dr. Szolcsányi Jánost 80 igen, 3 nem, 1 tartóz-
kodással megszavazta a záróvizsga-bizottsági elnöki funkcióra.

5. A PTE ÁOK Oktatói Kinevezési Követelményrendszerének
módosítása
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az Oktatói Kinevezési Kö-

vetelményrendszer módosítására tett javaslatot: Klinikai gyakornok
(4 év) helyett: Klinikai gyakornok (az elsõ szakvizsga megszerzésé-
hez rendeletileg elõírt idõtartam).

Az ÁOK Tanácsa egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a sza-
bályzat végére az alábbi mondat bekerüljön: A szabályzat hatályba lé-

pését követõ 2 éven keresztül, annak alkalmazásánál a határozott idõ-
re szóló kinevezéseknél, egyéni elbírálás alapján, maximum 3 év mo-
ratórium alkalmazható.

6. Az Általános Orvostudományi Kar gazdasági terve
Dr. Sümegi Balázs dékán elmondta: A kar összbevétele 3,5 milli-

árd forint. Ez több tényezõbõl tevõdik össze: állami támogatásból
(durván 2,2 milliárd forint), egyéb támogatásokból (óvoda, kollégi-

um, Széchenyi-, Békésy ösz-
töndíj), költségtérítéses okta-
tásból (966 millió forint, il-
letve az elvonások után 811
millió). Aköltségtérítéses ok-
tatás összege megkétszerezõ-
dött az utóbbi idõszakban.
Az OEP-tevékenységet vég-
zõ elméleti intézetek terve-
zett bevétele 386 millió fo-
rint, amit el is használnak a
klinikai vizsgálatokat végzõ

egységek, valamint vannak egyéb olyan kisebb-nagyobb bevételek,
melyek hozzáadódnak az összbevételéhez. Felhasználás tekintetében
a bér és járulékai csaknem elviszi az egész állami támogatást, pedig a
hallgatószámhoz és az oktatási feladatokhoz viszonyítva az elméleti
intézetek kb. 180 oktatója nem sok. Az oktatásmûködtetés adja a ki-
adások egyik jelentõs részét, mely az angol és német oktatásból, a
PhD-programvezetõk juttatásából, oktatásüzemeltetésbõl, postázás-
ból, a biztonsági szervek költségeibõl és egyéb kisebb tételekbõl áll
össze. Viszonylag nagy ráfordítást jelentenek a közüzemi díjak, vagy
például a hallgatók toborzásáért kifizetett összegek. A záró egyenleg
kb. 40 millió plusz. A kötelezõ béremelésekkel, az inflációt nem köve-
tõ oktatási támogatásokkal ez egy jó egyenleg, optimális esetben még
kedvezõbb is lehet. Dr. Sümegi Balázs dékán kiemelte, hogy a kar min-
den megtakarítását az adósságaink törlesztésére kell fordítani. Ha PPP-
s beruházást tudunk indítani, a felújítási elvonások (127 millió forint)
ennek törlesztésére felhasználhatók.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 2 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadta a 2005-ös év gazdasági tervét.

Dr. Sümegi Balázs dékán zárszavában köszönetet mondott min-
denkinek, aki az akkreditációs munkákban részt vett, beleértve a
gyógyszerész- és fogorvos munkatársakat is. Külön megköszönte
Molnár Dénes és Seress László professzornak az akkreditáció leve-
zénylésében elvégzett óriási munkáját. Kiemelte, hogy a Dékáni Hi-
vatal dolgozói az elmúlt hetekben hihetetlen mennyiségû munkát
végeztek el.

A testnevelési csoport munkatársai és a Hallgatói Önkormányzat
a Medikus Kupa megszervezésében végzett kiemelkedõ munkát, és
karunk a kupán nagyon jól szerepelt, amit dr. Sümegi Balázs dékán
szintén megköszönt. (Lásd még a 7. oldalt – a szerk.)

Az ÁOK Tanácsának ülése

Név                                        Tudományos Biz.     Oktatási Biz.       Tanári Testület       Kari Tanács
Dr. Gõcze Péter
Szülészeti és Nõgyógyászati 8 0 0 9 0 0 51 1 0 82 3 0
Klinika
Dr. Kovács Magdolna 

8 0 0 9 0 0 50 1 1 81 2 2
Anatómiai Intézet
Dr. Ohmacht Róbert 
Biokémiai és Orvosi 8 0 0 8 0 1 48 1 3 79 2 4
Kémiai Intézet

(A szavazás sorrendje: igen, nem, tartózkodás)
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Dr. Lénárd László
a PTE rektora
Pécs

Tisztelt Rektor Úr!

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanári Testülete 2005. április 26-án ülést tartott. Az ülésen természetes módon került na-
pirendre a közelmúlttól különbözõ fórumokon deklarált felsõ egyetemi vezetési szándék a 65 évnél idõsebb egyetemi tanárok gazdasági megfontolásból
történõ kényszernyugdíjaztatásáról.
A Tanári Testület egyhangúan kinyilvánított felkérése, mi több, megbízása értelmében, mint a testület elnökének, be kell jelentenem Rektor Úrnak az or-
voskari egyetemi tanárok egységes helytelenítését és tiltakozását a fentebb jelzett tervezett eljárással szemben.
A tanári kar korösszetételébõl adódóan a nyugdíjaztatás a testület 17-20 %-át érintené, s egy év múlva még nagyobb hányadot, ennek minden belátható
következményével. A kilátásba helyezett esetleges szelekciós kritériumok – általános feltételként az adott kar pozitív gazdasági egyenlege, személyi kö-
vetelményként akadémiai tagság, doktori iskola vezetése, akkreditációs fontosság – szakmailag elfogadhatatlanok és megosztó hatásúak.
A tanári kar nem jelentéktelen hányadának nyugdíjazása nézetünk szerint oktatásellenes és egyetemellenes koncepció, amely egyrészt a valóban nehéz,
de elsõrendûen extramuralis eredetû gazdasági helyzeten csak átmenetileg és nem jelentõsen enyhítene; másrészt, bizonyosan káros lenne a növekvõ hall-
gatói létszámú magyar- és idegen nyelvû graduális képzés, a posztgraduális képzés, a szakorvosképzés és a kar tudományos teljesítménye szempontjából
egyaránt.
Tisztelt Rektor Úr! Kérem, hogy a Tanári Testület általam kifejtett véleményét mérlegelni szíveskedjék döntése elõtt. Az egyetemi tanárok testülete ugyan
nem hivatalos vezetõtestülete az egyetemnek vagy a karnak, de a kvalitás meghatározó letéteményese, ezért jogos kérése és elvárása véleményének figye-
lembe vétele.

Pécs, 2005. május 3.
Tisztelettel és kollegiális üdvözlettel

Dr. Soltész Gyula egyetemi tanár
az ÁOK Tanári Testületének elnöke

Dr. Soltész Gyula egyetemi tanár
az Általános Orvostudományi Kar
Tanári Testületének elnöke

Igen Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam a Tanári Testület ülését követõen írt, 2005. május 3-án kelt levelét, amit azóta az elektronikus levelezési listán is olvashattam.
Ezért jelen levelemet nem csak Elnök Úrnak küldöm meg, hanem a Tanári Testület tagjainak is. Nagyon sajnálom, hogy a Tanári Testület ülésén az MTA
közgyûlésén való részvételem miatt nem tudtam megjelenni. Reméltem azonban, hogy az ülésén résztvevõ kari vezetõk kellõ felvilágosítással szolgálnak
a kincstári biztos jogosítványaival, eddigi intézkedéseivel és intézkedési terveivel kapcsolatban. Ez utóbbi valóban érinti a nyugdíjas korú oktatók és egye-
temi tanárok kényszernyugdíjaztatásának kérdését is. Ebben az ügyben azonban a mai napig semmiféle végleges döntés nem született.

Az alábbiakat szeretném Elnök Úr és a Tanári Testület tudomására hozni:
1) Akincstári biztos jogosítása kiterjed intézkedéseim felülvizsgálatára és aláírási jogom idõleges felfüggesztésére is. Ez tehát azt jelenti, hogy a kincs-

tári biztos úr intézkedésem, illetve tiltakozásom dacára a kényszernyugdíjaztatást foganatosíthatja.
2) A jelenlegi törvény szerint a 62 évet betöltött munkavállaló bármikor nyugdíjba küldhetõ, a 65 évet betöltött munkavállalót kötelezõ nyugdíjba

küldeni. A nyugdíjba küldés kötelezõ érvénye alól 70 éves koruk betöltéséig mentesülhetnek az egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok, az MTA dok-
torai és az akadémikusok.

3) Sajnos közimert, hogy az ország több egyetemén – ahol nincs kincstári biztos – oktatók tömeges elbocsátására, kényszernyugdíjaztatására került
vagy kerül sor, közöttük 62 év feletti egyetemi tanárok is megtalálhatók. 

4) A 2005 januárjában kötelezõen bevezetett új bértábla, valamint a szeptemberi 4,5 %-os további béremelés a Pécsi Tudományegyetemen – éves
szinten – közel egymilliárd forintos további deficitet okoz (ez az új helyzet már a kincstári biztos úr pécsi mûködésének megkezdését követõen
alakult ki, és ez ügyben, valamint a nyugdíjaztatások ügyében még a miniszter úrral is konzultáltam).

5) Mindezek ellenére – az Elnök Úr levelében foglaltakkal szemben – leszögezem, hogy nincs „... felsõ egyetemi vezetési szándék a 65 évesnél idõ-
sebb egyetemi tanárok ... kényszernyugdíjaztatásáról.” Legkevésbé pedig az egyetem rektorának volna ilyen szándéka, hiszen mindig hangoztat-
tam, hogy a minõség megõrzésének vagyok a híve. A minõséget pedig az egyetem kvalifikált oktatói és professzorai képviselik: ezért az egyete-
mi tanárok, MTA doktora fokozattal rendelkezõ oktatók, illetve akadémikusok elküldését minõségellenes lépésnek tartom. 

6) A kincstári biztos úr, a korábbi, külsõ eredetû hiányok kompenzálására az oktatási és egészségügyi miniszteren keresztül a Magyar Kormányhoz
fordult segítségért. Ugyanakkor eltökélt szándéka további intézkedések megtétele: közöttük szerepelt minden 65 éven felüli egyetemi tanár nyug-
díjba küldése. Ez összegyetemi kérdés, egyetemünk valamennyi karát érinti, nemcsak az Általános Orvostudományi Karra vonatkozik. 

7) A tervezett nyugdíjaztatások ellen többször tiltakoztam, megindokolva egy ilyen lépés karokra vetített negatív hatásait (kreditrendszerû oktatás, a
hallgatói létszám növekedése, idegen nyelvû képzések, akkreditáció, a doktori iskolák problémái). Ezt követõen a kincstári biztos kérésére a dé-
kánokkal ültünk le, ahol a biztos úr jogosításainak ismertetése után ugyancsak bejelentettem tiltakozásomat. Végül a kincstári biztos és a dékánok
közös javaslatára az alábbi megállapodás született: a dékánok és az OEC elnöke – egyéni mérlegelés alapján – készítsenek javaslatot a 65 év fe-
letti egyetemi tanárok továbbfoglalkoztatásáról, nyugdíjaztatásáról, illetve nyugdíj melletti részmunkaidõs továbbfoglalkoztatásáról. Ebben krité-
riumként szerepel az akadémiai tagság, az egyes szakok, illetve doktori iskolák akkreditációs feltételeinek biztosítása és az adott kar gazdasági sta-
bilitása a 2005. évben. Biztos vagyok abban, hogy a karok vezetõi kellõképpen fogják indokolni tanártársaink teljes továbbfoglalkoztatásának szük-
ségességét az egyetem mûködése érdekében. A továbbfoglalkoztatási javaslatokat feltétlenül támogatni fogom. Nagyon remélem, hogy ezt a kri-
tikus idõszakot egyetemünk és az Általános Orvostudományi Kar veszteség nélkül, vagy csak minimális veszteséggel fogja túlélni. Amint levelem
elején leírtam, végleges döntés még nem született. Ugyanakkor tudomásul kell venni a kincstári biztos úr eljárásának jogszerûségét.

Kitûnõ tisztelettel
Pécs, 2005. május 6.

Dr. Lénárd László
a PTE rektora
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Téczely Tamás
mb. intézetvezetõ
Mozgástani Intézet

Tisztelt Tanár Úr!

Engedje meg, hogy mind a magam, mind a dékáni
vezetés nevében elismerésemet és köszönetemet fe-
jezzem ki a XXXIII. Medikus Kupa példás megren-
dezése és zökkenõmentes lebonyolítása során vég-
zett lelkiismeretes munkájáért. A kar vezetésével
egyetértésben e tevékenységéért Dékáni Dicséret-
ben részesítem, mely oklevél odaítélésével egyide-
jûleg 50 000,-Ft jutalom átutalásáról intézkedtem.

Kívánok Tanár Úr további munkájához jó erõt és
egészséget.

Dr. Sümegi Balázs
dékán

ABERDE BOTOND ÖSZTÖNDÍJ NYERTESEI

Dr. Ábrahám Hajnalka
egyetemi adjunktus
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

és
Dr. Boldizsár Ferenc
egyetemi adjunktus
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
az elmúlt napokban az alábbi levelet kapták kézhez:

„... Örömmel értesítem, hogy sikeres pályázata alapján, a kuratóri-
um döntése értelmében elnyerte – egyenlõ arányban megosztva – a
2005. évi Berde Botond Ösztöndíjat, mely 2500 svájci frank
összegû támogatást nyújt az Ön számára. [...]
További sikeres és eredményes munkásságot kívánok.

Pécs, 2005. május 12.
Üdvözlettel:

Dr. Sümegi Balázs dékán

HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSOK
LEZÁRÁSA
Akari Habilitációs Tanács 2005. április 7-i ülésén lezárta a
2004-ben indított habilitációs eljárásokat. Anyílt eljárásban
a három fõs szakértõ bizottság pontozással értékelte a pá-
lyázók szakmai teljesítményét, valamint magyar és angol
nyelvû oktatási készségét. A hallgatóság maximálisan 10
pont adásával értékelhette a magyar nyelvû elõadást. Az el-
érhetõ legmagasabb pontszám 130 volt.

Eredmény

Dr. Bajnok László docens
I. sz. Belgyógyászati Klinika 

128,7

Dr. Fekete Sándor docens
Pszichiátriai Klinika 

127,3

Dr. Kondákor István adjunktus
Neurológiai Klinika 

129,7

Dr. Molnár Zsolt docens
AITI 

129,6

Dr. Olasz Lajos docens
Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

129,0

Dr. Pongrácz Judit adjunktus
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

125,4

Dr. Tényi Tamás docens
Pszichiátriai Klinika 

129,4

A tanács titkos szavazással Pongrácz Judit pályázatát
85,7 %-os, a többi pályázó kérelmét 100 %-os igen sza-
vazati aránnyal továbbította az Egyetemi Doktori és
Habilitációs Bizottságnak. Az egyetemi testület május
10-i ülésén valamennyi pályázónak megítélte a habilitá-
ciót. A habilitált doktoroknak további sikeres munkát
kívánunk.

Dr. Lázár Gyula egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

Negyedik alkalommal osztották ki 
a Sanofi-Aventis Díjakat

A magyar egészségügyben dolgozók kutatásainak ösztönzésére a
Sanofi-Synthélabo 2002-ben díjat alapított. Adíjat három kategó-
riában osztják ki a pályázók között:

� Az Életmûdíjat az egészségügyben dolgozók közösségének javasla-
ta alapján olyan kiemelkedõ szakemberek kaphatják, akik országo-
san elismert, iskolát teremtõ elméleti, gyakorlati és szervezõi mun-
kát fejtenek ki. Az elsõ díjazott István Lajos professzor volt, õt két
díjazott követte: Farsang Csaba professzor és Nagy Zoltán profesz-
szor. Az Életmû kategóriában a tavalyi díjazott dr. Schuler Dezsõ
professzor, akinek a gyermekonkológia területén vannak elévülhe-
tetlen érdemei.

� A Szakmai Díjat olyan 45 évnél fiatalabb pályázók kaphatják tudo-
mányos dolgozatukért, megjelenés elõtt álló publikációjukért, akik
az aterotrombózis és a hipertónia kutatásában értek el kiváló ered-
ményeket.

� Az egészségügyi kezdeményezés kategóriában azokat a saját szak-
mai területükön kiemelkedõ szerepet betöltõ szakembereket, szak-
ápolókat, gyógytornászokat vagy teameket jutalmazzák, akik szûrõ-
vizsgálatok elvégzésében, feldolgozásában, az ápolási gyakorlatban
hoztak újat.

A 2004-ben kihirdetett és beadott pályázatok értékelése után a díjakat
2005. április 16-án osztották ki.

2005-ben is meghirdetésre kerül majd a díj, de már Sanofi-Aventis Díj
néven, mert hisz ismeretes, hogy a két gyógyszeripai cég fúziója révén Eu-
rópa legnagyobb gyógyszergyártója jött létre. A hazai Sanofi-Aventis foly-
tatni kívánja a megkezdett hagyományokat.

Életmû kategóriában (1 millió forint) az idei díjazott dr. Gláz Edit pro-



8

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

fesszor, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy az endokrinológia
Magyarországon nemzetközi mércével mérve is magas szintû,
elismert tudományos kutatási és gyógyítási gyakorlattá vált.
Szakmai munkájának igényességét jelzi az endokrin laboratóri-
umban kifejlesztett korszerû, az országban egyedülállóan, vagy
csak néhány helyen alkalmazott radioimmuno-assay bevezetése
és klinikai alkalmazása. Fontos tudományos eredménye a Conn-
szindróma leírását követõen egy évvel késõbb az elsõ hazai
Aldosterone bevezetése és az elsõként diagnosztizált Conn-
szindrómás beteg ismertetése. Magyarországon elsõként dolgoz-
ta ki több mellékvese-szteroid specifikus kromatográfiás megha-
tározás módszertanát. A hazai szakirodalomban elsõként közölt
megállapításokat a heparinnak és az angiotensinnek a szteroid
bioszintézisére gyakorolt hatásáról, a Cushing-szindróma és a
HLA-antigének viszonyáról, az oligoszimptómás Cushing-szin-
drómáról valamint egyéb, az agyalapi mirigy és a mellékvese-
betegségek diagnózisára és kezelésére vonatkozó kérdésekrõl. A
professzor asszonyt széles körû nemzetközi elismerés övezi,
vendégprofesszor volt a Heidelbergi Egyetem Pharmacologiai
Intézetében, vezette az ottani szteroid-laboratóriumot. A londoni
Hammersmith Kórház tudományos ösztöndíjasa volt 1964-ben
és 1965-ben, de tartott elõadásokat az Egyesült Államokban a
Columbia és a Yale Egyetemen, Kanadában a montreali és toron-
tói egyetemeken, Németországban pedig Münchenben,
Tübingenben és Heidelbergben. Publikációinak impakt faktora
102,033, idézettsége 528. Jelentõs nemzetközi visszhangot vál-
tott ki az angol nyelven írt Aldosterone címû monográfiája. Szer-
kesztõje a Klinikai endokrinológia címû könyvnek.

Magas szintû gyógyító és tudományos tevékenységét a Mun-
ka Érdemrend ezüst fokozatával, a MOTESZ Semmelweis-díj
második fokozatával, a Semmelweis- és a Gömöri Pál Emlék-
éremmel jutalmazták.

Szakmai díjat 2004. évi kutatási eredményei és publikációi
alapján három pályázó kapott:

� Dr. Jancsó Gábor PhD
� Dr. Komócsi András PhD
� Dr. Kolev Kraszimir

Dr. Jancsó Gábor a Pécsi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Kar Sebészeti Oktató és Kutató intézetének ad-
junktusa. Pályamunkájában az acetil-szalicilsavnak a szívizom
endogén stressz adaptáció potenciáljára vonatkozó hatását vizs-
gálja. A kutatás során arra keresett választ, hogy a klinikai gya-
korlatban gyakran alkalmazott acetilszalicilsav (az aszpirin) mi-
lyen adagolásban nem befolyásolja kórosan a szívizomsejtek en-
dogén adaptációs védekezõ rendszerét. Mint ismeretes, az aszpi-
rin fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentõ hatása miatt fájda-
lom- és lázcsillapításra, a krónikus reumatizmus kezelésére szé-
les körben alkalmazott szer, de az acetil-szalicilsav acetilátja
visszavonhatatlanul inaktiválja a prosztaglandinok és a trom-
boszámok keletkezését, azaz gátolja a trombociták aggregá-
cióját. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy helytelenül
nagy dózisban adagolva, illetve a szalicilát kumulációja esetében
az aszpirinkezelés biztosította védelem és az endogén adaptáció
elvesztése kétségessé teheti az aszpirinterápia elõnyeit. Az elvég-
zett vizsgálatok azt mutatják, hogy a koszorúér-betegségben al-
kalmazott aszpirin a sejteken belül rendkívül összetett hatásme-
chanizmussal rendelkezik, ezért terápiás alkalmazása komoly
megfontolást és folyamatos ellenõrzést igényel.

Dr. Komócsi András a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika Intervencionális
Kardiológiai Osztály klinikai orvosa. Tudományos dolgozatában
azt vizsgálta, hogy a koszorúérben elhelyezett sztentbeültetésen

átesett betegeknél a trombocita aggregációgátlás területén me-
lyek a legfontosabb klinikai és laboratóriumi hatásossági kérdé-
sek. A kiinduló helyzet, hogy Magyarországon is sikeres eljárás-
sá vált a szívkoszorúér-meszesedés gyógyításában a mûtétek he-
lyett a sztent elhelyezése. A siker alapja a sztentek technológiai
fejlõdése és rohamosan csökkenõ áruk, amellyel a korai szakasz-
ban történõ beavatkozások sikerrel járnak. A behelyezett sztent-
nél azonban azt a koszorúér endotélje nem fedi be és trombogén
felszínt alkot. A trombózis kialakulásának elkerülése érdekében
gyógyszerkibocsátó sztentek kerülnek alkalmazásra, és alvadás-
gátlási terápiához különbözõ szereket használnak. A trombocita
aggregáció szerek nagy nemzetközi tanulmányokkal alátámasz-
tott hatékonysága ellenére szaporodik a gyógyszerekkel szembe-
ni rezisztencia, noha nincs általánosan elfogadott konszenzus
sem a leggyakoribbnak tartott aszpirinrezisztencia tekintetében,
sem az újabb szerek tekintetében. A tanulmány írója helyi vizs-
gálat alapján szerzett tapasztalatokra építve alakít ki terápiás
irányvonalakat, amellyel az adott beteg kezelésekor egyéni jel-
lemzõinek megfelelõen lesz sikeresebben kezelhetõ.

Dr. Kolev Kraszimir a Semmelweis Egyetem Orvosi Bioké-

Dr. Jancsó Gábor átveszi a díjat dr. Blaskó Györgytõl

Dr. Komócsik András és dr. Jancsó Gábor
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miai Intézetének munkatársa. 2004-ben a The Journal Biological
Chemistry címû folyóiratban megjelent cikkével pályázott,
amely A fibrinolisis, foszfolipid gátja címmel jelent meg. A szív-
infarktus és az isémiás stroke trombózismegelõzõ terápiája

plazminogén aktivátorokon alapszik, amely plazmint generál,
hogy feloldja a trombus vázát alkotó fibrint. Az elérhetõ szerek
azonban nem elég hatékonyak, az esetek 15-40 %-ában az elzá-
ródott ér nem nyílik meg újra, és gyakoriak a kialakuló trombó-
zis során a vérzéses szövõdmények. A kutatás során föltárták
azokat a tényezõket, melyek tisztázták, hogy a vérlemezkékben
gazdag artériás trombusok miért ellenállóak a plazminogén
aktivátorokkal szemben. Az artériás trombusokban nagy arányú
a foszfolipid felhalmozódása, amely lassítja és gátolja a trombu-
sok feloldását azzal, hogy csökkentik a penetráció mértékét és
megkötik az oldást elõsegítõ hatóanyagokat. A szerzõ megálla-
pítja, hogy a leírt foszfolipidek bizonyos szerkezeti feltételekhez
kötõdnek, amely függ a telített zsírsavtartalmuktól. A kutatás
eredménye, hogy az újonnan leírt molekuláris folyamatokkal to-
vább kell fejleszteni a trombusszerkezet és a trombolízis közötti
összefüggéseket, azaz olyan új szereket kell keresni az érbeteg-
ségek területén, amelyek képesek áthatolni a foszfolipidgáton,
vagy lebontani azt.

A Sanofi-Aventis díjazottakat Frédéric Ollier, a Sanofi-
Aventis vezérigazgatója köszöntötte, a díjakat dr. Blaskó György
orvosigazgató adta át.

Jancsó Gábor

Dr. Komócsik András, dr. Kolev Kraszimir, Frédéric Ollier és 
dr. Jancsó Gábor

A normatív kutatási támogatás relatív értékének rohamos
csökkenésével megszûnt az a korábbi gyakorlat az Ál-
talános Orvostudományi Karon, hogy a dékáni vezetés

minden évben egy meghatározott keretet elkülönített a kongresz-
szusokon részt vevõ oktatók és kutatók támogatására. Ezt osztot-
ta fel a kar Tudományos Bizottsága évente két alkalommal, meg-
határozott követelményrendszer szerint.

2004-ben az Orvostudományi és Egészségtudományi Cent-
rum Szak-és Továbbképzõ Bizottság jelezte a dékáni vezetésnek,
hogy utazási támogatásra megmaradt kb. 5 millió Ft, melynek
felosztását a Tudományos Bizottságra bízza. Egyszeri alkalom-
ról lévén szó, a Tudományos Bizottság nem a korábban alkalma-
zott feltételekkel írta ki a pályázatot. A legfontosabb követel-
mény az volt, hogy a pályázó elsõ szerzõ legyen az elõadásban
vagy a poszteren, függetlenül egyetemi beosztásától. A keret fel-
használását illetõen pedig megszabtuk, hogy regisztrációs, utazá-
si és szállásköltséget számolunk csak el (napidíj, étkezés és saját
gépkocsihasználat nem szerepelhetett az elszámolandó költségek
között). Örömteli módon nagyszámú volt a jelentkezés, mert 59
pályázat érkezett, mégpedig 33 klinikai területrõl és 26 elméleti
intézetekbõl. A jelentkezõk között 40 év feletti 17 volt, míg 35 év
alatti 33. Egyes klinikák és elméleti intézetek különösen aktívak
voltak, mert pl. 5-6 pályázat is érkezett a II. sz. Belgyógyászat és
Nephrológiai Centrumból, a Sebészeti Oktató és Kutató Intézet-
bõl, a Szülészeti Klinikáról, az Anatómiai Intézetbõl és a Farma-
kológiai és Farmakoterápiai Intézetbõl. Összesen 11 klinikai in-
tézménybõl és 12 elméleti intézetbõl érkezett pályázat. Az igé-
nyek és a lehetõségek szerencsés egybeesése folytán minden pá-
lyázat kapott támogatást, ugyanis 10 pályázó hazai kongresszus-
ra kért támogatást, aminek összege 40 és 80 ezer Ft között volt,
míg 49 pályázó külföldi kongresszuson szerepelt, ahová egysé-
gesen 100 ezer Ft támogatást kaptak. A felhasznált keret 5,4 mil-
lió Ft volt.

A visszajelzés pozitív volt, olyannyira, hogy az idei év febru-
árjában a kar dékánhelyettese kérdezte meg a Tudományos Bi-
zottság elnökét, hogy 2005-ben miért nincs pályázati kiírás
kongresszusi részvétel támogatására. Amikor a felhasználható
pénzkeret felõl érdeklõdtem, akkor kiderült, hogy kari pénzkeret
idén sincs. Miután a Tudományos Bizottság elnökének viszony-
lag jó kapcsolata van az Alapítvány az Orvosképzés Fejlesztésé-
nek Támogatására Kuratóriumával, felvetettem, hogy nem szo-
rítható-e ki egy, a tavalyihoz hasonló nagyságú keret a kuratóri-
um által kezelt alapítványi keretbõl? (Mint ismeretes, a kuratóri-
um abban a nehéz helyzetben van, hogy az alapítvány adótarto-
zása nem tisztázott az APEH-hel, és ezért az esetleges adóbefize-
tés mértékének megfelelõ összeget nem oszthatja el.) A kuratóri-
um úgy döntött, hogy az éves kamat szintjének megfelelõen tá-
mogatja az egyetemi oktatók és kutatók kongresszusi részvéte-
lét, hiszen ezzel nem csökkentjük a törzstõkét. Ugyanakkor a
szakmai kongresszusokon történõ aktív szereplés minden kétsé-
get kizáróan hozzájárul az oktatók szakmai tudásának növelésé-
hez, ami az orvosképzés fejlesztése szempontjából fontos, hiszen
mind az oktatók, mind az oktatottak számára pluszt jelent. Ennek
megfelelõen történt ez évben az újabb kiírás, melyben a Tudomá-
nyos Bizottság jelezte, hogy idén az alapítvány által adott támo-
gatást oszthatja el. Idén 44 pályázat érkezett, melyek között 11
pályázó volt a klinikákról és 33 elméleti intézetekbõl. Külön ér-
dekesség, hogy idén is 12 elméleti intézetbõl és 11 klinikáról ér-
kezett pályázat ugyanúgy mint tavaly. Idén csak két intézet tag-
jai voltak igazán aktívak, mert a Sebészeti Oktató és Kutató In-
tézetbõl érkezett 7 pályázat és a Farmakológiai és Farmako-
therápiás Intézetbõl 4 pályázat, a többi intézetbõl 1-3 pályázat ér-
kezett. Voltak néhányan, akik tavaly és idén is pályáztak, de ezt
a kiírás nem tiltotta. Idén 8 fõ volt a 40 év felettiek száma, 8 fõ
35 és 40 év között, míg 28 fõ volt a 35 éves, ill. annál fiatalabbak
köre. Miután a „hivatalos” kategorizálások általában a 35 évet te-

Kongresszusi utazási támogatás a 2004-es és2005-ös években
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szik a fiatalság felsõ határának, megállapíthatjuk, hogy a pályázat
döntõ többségében a fiatalokat támogatta, akiknek önálló kutatási
forrása (OTKA, ETT stb.) nincs. Tíz fõ hazai kongresszuson kívánt
részt venni, melynek költsége 35 és 80 ezer Ft között volt. 34 fõ kül-
földi kongresszusi részvételhez kért támogatást, ehhez egységesen
100 ezer Ft-t adott a kuratórium, függetlenül a kongresszus összes
költségétõl. Valamennyi pályázat támogatást kapott, miután a pályá-
zók megfeleltek a kiírt feltételeknek és a kért támogatás az eredeti-
leg meghatározott kereten belül maradt. A teljes kiosztott összeg 3,9
millió Ft volt.

Külön öröm volt a Tudományos Bizottság számára annak re-
gisztrálása, hogy 4 kivételével valamennyi pályázó kitöltötte a tudo-
mányos adatbázist, így az értékelésnél annak adatai is használható-
ak voltak. További megnyugtató tény, hogy a négy hiányzó pályázó
tudományos teljesítményének adatai jelentõsen nem módosítják az
adatbázisban foglaltakat, lévén hogy nagyon kezdõkrõl van szó. A
jövõben lehetõség lesz arra, hogy az egyetemen belüli pályázatok
esetében ne legyen szükség az adatok közlésére, mert az adatbázis-
ból azok lehívhatók. Ehhez még szükség lenne annak a 15 % okta-
tónak-kutatónak az aktív közremûködésére, akik mind ez ideig nem
találtak módot az adatbázis kitöltésére. ATudományos Bizottság azt
tervezi, hogy a következõ kiírásoknál nem kér be adatokat, csak az

adatbázisra támaszkodik, ezért akik nem töltik fel az adatbázist, ele-
ve kizárják magukat a pályázatokból.

A Tudományos Bizottság nevében is gratulálok a támogatást el-
nyerõknek. Nem tudom megígérni, hogy a következõ évben is lesz
hasonló pályázati lehetõség. Természetesen megpróbálok a lehetõ-
ségekhez képest lobbizni a pénzügyi keret megszerzése érdekében,
de nem látom értelmét az amúgyis szûkös normatív kutatási keret-
bõl elkülöníteni az utazási támogatási keretet. A normatív keret egy
részét megkapják az intézetek, akik saját pályázóikat tudják abból
támogatni. Legfeljebb a kisebb létszámú intézetek járnának jól, mert
a PhD- és MTA-doktorok számától függõ létszámarányos normatív
kutatási keret a kis létszámú intézetekben olyan minimális, hogy
szerencsés esetben jó ha egy kutató utazását tudják támogatni belõ-
le. Ugyanakkor a normatív kutatási keret felhasználható vegyszer-
és anyagvásárlásra, ami lehetõvé teszi kutatási eredmények létreho-
zását, amirõl be lehet számolni a kongresszuson.

Talán az Alapítvány az Orvosképzés Fejlesztésének Támogatá-
sára jövõre is megértõ lesz a problémával kapcsolatban, mint ahogy
az idén is az volt.

Dr. Seress László egyetemi tanár
az ÁOK Tudományos Bizottságának elnöke

Atámogatottak listája
Almási Attila tud. munkatárs Gyógyszerészi Kémiai Intézet 61 000,- F
Dr. Arató Endre adjunktus III. sz. Sebészeti Tanszék
Dr. Ábrahám Hajnalka adjunktus Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium
Dr. Benkõ László PhD-hallgató Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Boldizsár Ferenc tanársegéd Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Dr. Börzsei László adjunktus Traumatológiai Központ Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Dr. Bölcskei Kata tud. segédmunkatárs Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Dr. Cserepes Barbara PhD-hallgató Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Degrell Péter adjunktus II. sz. Belklinika és Nephrologiai Centrum
Dr. Erhardt Éva tanársegéd Gyermekklinika
Dr. Faluhelyi Nándor tud. segédmunkatárs Anatómiai Intézet
Dr. Farkas Ágnes adjunktus Gyógyszerészeti Intézet Farmakognóziai Tanszék 35 000,- Ft
Fekete Zsuzsanna biológus Orvosi Biológiai Intézet
Dr. Ferencz Andrea tanársegéd Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Fodor Krisztina tud. munkatárs Gyógyszerészi Kémiai Intézet 61 000.- Ft
Dr. Fodor Barnabás klinikai orvos Balesetseb. és Kézsebészeti Klinika
Dr. Gasz Balázs PhD-hallgató Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 50 000.- Ft
Dr. Halmai Vilmos tanársegéd Ortopédiai Klinika 50 000.- Ft
Dr. Helyes Zsuzsanna adjunktus Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Dr. Horváth Györgyi tud. segédmunkatárs Farmakognóziai Tanszék 40 000,- Ft
Dr. Illés Zsolt adjunktus Neurológiai Klinika
Dr. Jancsó Gábor adjunktus Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, 58 000,- Ft
Dr. Józsa Rita docens Anatómiai Intézet
Dr. Kálai Tamás docens Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Kovács Kálmán tanársegéd Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
Kürthy Mária biológus Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Lõrinczy Dénes docens Biofizikai Intézet
Dr. Lubics Andrea adjunktus Anatómiai Intézet
Dr. Máthé Tibor tanársegéd Traumatológiai Központ Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Molnár Edit PhD-hallgató Magatartástudományi Intézet
Dr. Molnár Tihamér adjunktus Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Nagy Attila tanársegéd Biofizikai Intézet 80 000,- Ft
Dr. Nádasi Edit tanársegéd Orvosi Népegészségtani Intézet 41 000,- Ft
Papp Nóra tud. munkatárs Farmakognóziai Tanszék 40 000,- Ft
Dr. Sár Cecília docens Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Pintér Erika docens Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Rácz Boglárka biológus Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Reglõdi Dóra tud. fõmunkatárs Anatómiai Intézet
Rozmer Zsuzsanna tud. munkatárs Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Szabó Zsuzsanna klinikai orvos Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium
Dr. Tamás Andrea intézeti orvos Anatómiai Intézet
Dr. Vajda Péter klinikai orvos Gyermekklinika
Dr. Várbíró Gábor adjunktus Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
Dr. Visegrády Balázs tanársegéd Biofizikai Intézet

Akiknél nincs összeg jelölve, egységesen 100 000,- Ft-ot kaptak.



11

2005 MÁJUS

Közel negyedszázada nincs már köztünk
Ernst Jenõ professzor. Egyetemünk biofi-
zikai intézetének alapító igazgatója volt,
aki 1895. április 16-án Baján született, s az
I. világháborúban fogságban töltött évek
után a pécsi orvoskaron szerzett orvosdok-
tori diplomát 1924. június 30-án.

Születésének 110. évfordulója kínálta
az alkalmat a közelmúltban arra, hogy
Tigyi József professzor kezdeményezésére
és az ÁOK dékánjának támogatásával
bronz arcmása (immár a professzori arc-
képcsarnok 19. dombormûveként) felke-
rüljön az Elméleti Tömb aulájának egyik,
a fõbejárat melletti oszlopára. Fábos
György alkotásának ünnepélyes leleplezé-
sére 2005. április 15-én délben került sor.
Vendégeinket errõl a PTE, az ÁOK, annak
Biofizikai Intézete és a PAB nevében ki-
küldött meghívók informálták.

Arövid ünnepséget Lénárd László rek-
tor elõdeink tiszteletének jelentõségét
hangsúlyozó, anekdotikus, személyes em-
lékeket is felidézõ, köszöntõ szavai nyitot-
ták meg. Ezt a tanszéki utód és 36 éven át
volt munkatárs, Tigyi professzor Ernst Je-
nõ életútját ismertetõ megemlékezése kö-
vetette. Felelevenítette emlékeit az 1946-
ban Pécsett, a Rákóczi u. 80. sz. alatti épü-
letben, Magyarországon elsõként, a vilá-
gon ötödikként létrehozott Biofizikai Inté-
zetrõl. Ott hozták létre késõbb (1954-ben)
a hazánkban elsõ, biológiai kutatásokhoz
radioaktív izotópokat használó, speciáli-
san felszerelt laboratóriumot is. Röviden
bemutatta Ernst professzort, mint legendá-
san egyszerûen élõ invenciózus és igen ter-
mékeny tudóst, majd mint tudományszer-
vezõt, harmadikként megemlítve kivételes
emberi nagyságát. Külön kiemelte elévül-
hetetlen érdemeit az ötvenes évek kezdeté-
nek kiélezett politikai légkörében: „Ernst
Jenõ, aki annak ellenére, hogy sohasem
vállalt sem dékáni, sem rektori funkciót,
egészen különös karizmatikus egyénisége
miatt mégis évtizedeken át meghatározó
szellemû vezetõje volt egyetemünknek.
(…) Rendkívül elismert tudományos és er-
kölcsi tekintélyével megtehette azt, hogy
az akkori hazai orvos-kutatók legjobbjait
gyûjtötte össze egyetemünkre. (…) Példá-
ja büszkeséggel töltheti el egyetemünk
minden dolgozóját és hallgatóját!” – zárta
szavait.

Ernst professzor tevékenyen közremû-
ködött a Nemzetközi Biofizikai Unió létre-
hozásában, majd nemzetközi összehason-
lításban is az elsõk között, 1961-ben szer-

vezte meg (66 évesen!) a ma is tevékeny
Magyar Biofizikai Társaságot, aminek
nyolc évig elsõ elnöke volt. Miután a Bio-
fizikai Intézet 1970-ben mai helyére, az
Elméleti Tömb szomszédságába költözött,
õ a régi épületben maradt és az Akadémiai
Biofizikai Kutatócsoportot vezette. Tan-
könyvei után biofizikai kézikönyvet szer-
kesztett, továbbra is rendszeresen részt vett
az intézeti összejöveteleken. Egyetemszer-
vezõ munkásságáért 1971-ben a Pro
Universitate aranyérem elsõ kitüntetettje
lett. Huszonöt éve, 1980 októberében, az
Egyetemi Napok keretében Szentágothai
János professzorral együtt a POTE dísz-
doktorává avatta. Ugyanakkor kapta
Romhányi György professzor, aulánk mai
névadója a Pro Universitate aranyérmet.
Meggyõzõdésem, hogy aki a kitüntetéseik
alkalmából elhangzott elõadásaik résztve-
võje lehetett, ma is õrzi annak kivételesen
ünnepi hangulatát. Errõl mindennél többet
mond a mellékelt fénykép derûje, amelyen
egymásnak gratulálnak. Sajnos, Ernst pro-
fesszornak ezt követõen már csak néhány
hónap adatott. Utolsó napjaiig aktívan dol-
gozott, alig pár héttel halála elõtt fejezte be
a tudományos kutatással kapcsolatos kriti-
kai megjegyzéseit tartalmazó könyvét.
Egy fõvárosi hivatalos útján lett rosszul,
néhány nap múlva Pécsre szállították, ahol
1981. február 27-én, 85 éves korában el-
hunyt. Szerény hátrahagyott vagyonának
felhasználásával, kívánságának megfele-
lõen létrehozott Ernst Alapítvány különfé-
le támogatásainak, díjainak ma is elsõsor-
ban a hazai fiatal biofizikusok az élvezõi.

A róla megemlékezõ április 15-i ese-
ményen szép számmal vettek részt az
OEC és az orvoskar vezetõi, akadémiku-
sai, professzorai, oktatói. Damjanovich
Sándor akadémikus osz-
tályelnökként képviselte a
MTA Biológiai Osztályát,
egyik tiszteletbeli elnöke-
ként a Magyar Biofizikai
Társaságot és volt igazga-
tójaként az annak idején
Ernst professzor hatékony
támogatásával létrejött
debreceni biofizikus mû-
helyt is. Jött biofizikus kol-
légánk Szegedrõl is. Meg-
jelentek az Egészségügyi
Fõiskolai Kar vezetésének képviselõi, s itt
volt néhány, a késõbbiekben az egészség-
ügy más területén dolgozó hajdani munka-
társa, valamint szûk körû családjának kép-

viselõje. Természetesen nagyon sokan je-
len voltak az intézet volt és mai dolgozói
közül, akadémikustól az ünnepelt minden-
napi szerény életfeltételeit annak idején
megteremtõ munkatársakig. Ott voltak a
fiatal biofizikus generáció tagjai is, akik
számára Ernst professzor talán már csak
egy ma is gyakran hallott név és egy arc-
kép az intézet tanácstermében.

Az aulabeli események befejezéseként
Sümegi Balázs dékán leplezte le a dombor-
mûvet, majd a Dékáni Hivatal munkatár-
sainak szíves közremûködésével egy pezs-
gõs köszöntésre invitálta a résztvevõket.

A megemlékezés azonban ezzel még
nem ért véget, mert a résztvevõk a mai
Biofizikai Intézethez sétáltak, ahol egy, az
épületen elhelyezett, márvány emléktábla
ünnepélyes leleplezése következett, amit
Somogyi Béla egyetemi tanár, az intézet
mai igazgatója tett meg (1968-ban gyakor-
nokként maga is Ernst Jenõnél kezdte ku-
tatói munkáját).

Végül az ünneplést egy rövid baráti
koccintás zárta az intézet tanácstermében.
Bizonyára sokan észre sem vették, hogy a
mai Biofizikai Intézet bejárati elõterében

Emlékezés a biofizika hazai megalapítójára
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is a régi intézet megõrzött, eredeti
„Biofizika” feliratú, fakeretes, arany-
betûs fekete üvegtáblája alatt haladtak
el, amit még Ernst Jenõ professzor ké-
szíttetett a 60 éve alapított intézet szá-
mára!

Kutas László
Megjegyzés:

Fotók: A szegedi képet az MTI, az
1980-beli felvételeket ifj. Vadász István,
a 2005. évieket Kittkáné Bódi Katalin
készítette.

NÉHÁNY RÉSZLETESEBB ÁTTEKINTÉS,
ILL. ADATOK ERNST PROFESSZOR MUN-
KÁSSÁGÁRÓL

Tigyi J. – Keszthelyi Lajos: Ernst Je-
nõ (1895 – 1981). Fizikai Szemle XXXI.
11. sz. 1-6. old. (1981) – részletes publi-
kációjegyzékkel.

Tigyi J.: Megemlékezés – Ernst Jenõ
(1895 – 1981). AMagyar Biofizikai Tár-
saság (MBFT) Értesítõje – 1981. 7. 206-
209. old. (1981).

J. Tigyi – M. Kellermayer – C. F.
Hazlewood: The Physical Aspect of the
Living Cell. Proceedings of the Eugene
Ernst Memorial Symposium (1986. July
3-5. Pécs, Hungary) Akadémiai Kiadó,
Bp. (1991)

Benke József: Egyetemünk története
– Pécs 2000. (Alexandra Kiadó, Pécs,
1999.)

Kutas L.: Ernst évforduló. – Ernst
Jenõ Alapítvány. A MBFT Értesítõje –
2001. 12. 247-251. old. (2001).

Szent-Györgyi Albert, Ernst Jenõ és Bay Zoltán
(Szent-Györgyi A. díszdoktorrá avatásakor a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetemen, 1973-ban)

Kölcsönös gratuláció!
Az Egyetemi Napokon, 1980. október 10-én
Szentágothai János és Ernst Jenõ a POTE dísz-
doktora lett, Romhányi György a Pro Universi-
tate kitüntetés aranyfokozatát nyerte el.

(Lent) Ernst Jenõ, Flerkó Béla (rektor),
Donhoffer Szilárd és Szentágothai János a
tanteremben.
Donhoffer professzor lett 1996-ban a POTE –
saját tanárai közül – harmadik díszdoktora

A Sportbizottság ülése
Á prilis 14-én megtartotta soron következõ ülé-

sét a Sportbizottság. A napirendi pontok kö-
zött az idén Pécsett megrendezett 33. Medikus Ku-
pa versenysorozat és karunk dolgozói sportja szere-
pelt.

Téczely Tamás testnevelõ tanár, a Mozgástani Inté-
zet igazgatóhelyettese, mint a Medikus Kupa szer-
vezõbizottságának tagja beszámolt a sportverseny
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teen-
dõkrõl.

A Medikus Kupa az orvosegészségügyi felsõokta-
tásban részt vevõ hallgatók sportversenye. A kupán
közel négyszáz részvevõ küzdött a négy labdajáték-
ban és asztaliteniszben.

A megrendezést hosszas elõkészítõ munka elõzte
meg, melynek fõ részei az anyagiak elõteremtése, a
résztvevõk ellátása és maga a verseny lebonyolítása
volt. Tavaszra az anyagi források rendelkezésre áll-
tak, amibõl a karunk 1,3 millióval támogatta a ren-
dezvényt. Nagy segítséget kaptunk a hallgatói ön-
kormányzattól, õk az anyagi hozzájáruláson túl a
szervezésben is nagy segítséget nyújtottak. Összes-
ségében elmondhatjuk, hogy a verseny lebonyolítá-
sa nagyon jól sikerült. Eredményesség tekintetében
a pécsi kar nõi kézilabdában és asztaliteniszben el-
sõ, nõi, férfi röplabdában és fociban második, férfi
kosárlabdában harmadik, nõi kosárlabdában és férfi
kézilabdában negyedik helyezést ért el. Az összetett
pontversenyben végül harmadikok lettünk.

A következõ napirendi pontban karunk dolgozói
sportja volt a téma, errõl Farkas György testnevelõ
tanár, a Medikus Sportkör titkára számolt be. 

Legnagyobb dolgozói sportesemény a klinikai foci-
bajnokság volt, amin 9 intézet közel száz orvosa lé-
pett pályára. Sok résztvevõvel zajlanak a testnevelõ
tanárok által szervezett téli sí- és nyári vízitáborok.
Dolgozóink számára heti rendszerességgel kispá-
lyás foci, asszonytorna, aerobic, asztalitenisz és
úszás szerepel a kínálatban. Fontos sportág a tenisz
is, de sajnos el kell mondani, hogy míg évekkel ez-
elõtt ez volt a legnépszerûbb szakcsoportja a sport-
körnek, addig mára a létszám alaposan lecsökkent.
Ezt arra lehetne visszavezetni, hogy a rendelkezé-
sünkre álló három bitumenes teniszpálya mára már
szinte használhatatlan, sok helyen repedezett és ez-
által balesetveszélyes is. Sürgõsen fel kellene újíta-
ni, mert még egy-két téli idõszak és végképp hasz-
nálhatatlanná válik. 

Az egyebek között Ángyán Lajos professzor, a
Sportbizottság elnöke megköszönte a beszámolókat
és javaslatot tett a Sportbizottságnak, hogy a Medi-
kus Kupa szervezõinek dékáni dicséretet adjanak,
ezt a Sportbizottság elfogadta és Ángyán professzor
ezt továbbítja a dékáni vezetés felé.

Farkas György 
titkár
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I dén harmadik alkalommal rendeztük meg a szimpóziumot,
mely hasonlóan a korábbi évekhez, az interdiszciplinaritás je-
gyében zajlott. Az egyetem valamennyi karát átfogó szakkollé-

gium szem elõtt tartva Grastyán Endre élettanprofesszornak a tudo-
mányos munkáról, s magáról a kutatói tevékenységrõl vallott elkép-
zeléseit, lehetõséget biztosít az ország valamennyi szakkollégiumá-

ban s kisebb szakmai
csoportjában tevé-
kenykedõ fiatal kuta-
tóknak arra, hogy be-
mutathassák tudomá-
nyos tevékenységü-
ket, és a konferencia
levezetõ elnökeitõl és
hallgatóitól kapott
visszajelzésekkel,
inspiráló kérdésekkel
visszacsatolást kapja-
nak. Idén bõvült a kör
mind a résztvevõ
szakkollégiumok,
doktori iskolák tekin-
tetében, mind az e-
gyes tudományágak
terén. Debrecen, Pécs
és Szeged egyeteme-

in túl a budapesti ELTE
hallgatói és doktoranduszai is éltek a lehetõséggel, sõt elsõ alkalom-
mal egy külföldi MÖB-ösztöndíjas is bekapcsolódott a szakmai pár-
beszédbe. Külön örültünk neki, hogy idén több új, a korábbiakban
még nem szereplõ tudományterület (régészet, uralisztika, hadtörté-
net) is képviseltette magát. Egy másik új vonása volt a konferenciá-
nak, hogy díjaztuk a szekciók legjobb elõadóit. Bár nagy volt a leve-
zetõ elnökök vállán a felelõsség, mégis úgy gondoljuk, a tudomá-
nyos munka és annak bemutatására vonatkozó kritériumok alapján,
s a hallgatók véleménye szerint is sikerült a legjobbakat kiválasztani.
Így Gomez Izabella debreceni orvostanhallgató, Gyarmaty Ákos pé-

csi filozófia szakos hallgató, Paskó Csaba történelem-politológia
szakos hallgató és Jankovics Norbert mûvészettörténész jelölt kapott
elismerést.

Végül szeretném megköszönni mindazoknak, akik jelen voltak a
konferencia megnyitóján, Grastyán Endre emléktáblájánál, az Életta-
ni Intézet elõcsarnokában, hogy hozzájárultak annak az atmoszférá-
nak a megteremtéséhez, mely a konferencia lényegét adta, a

grastyáni örökséghez hû, oldott, igazi párbeszéd légkörét. Külön kö-
szönöm Bókay Antal oktatási rektorhelyettesnek, hogy megosztotta
velünk néhány, Grastyán professzorhoz kötõdõ személyes gondola-
tát, Schmidt Erzsébetnek, hogy a Pécs-Baranya Tudományos Isme-
retterjesztõ Társulat vezetõjeként koszorút helyezett el névadónk em-
léktáblájánál, s az Élettani Intézet vezetõjének és valamennyi régi és
új munkatársának, hogy velünk voltak.

Rab Virág
szakkollégiumi vezetõ-tanár

3. Országos Grastyán Interdiszciplináris Konferencia

Szakkollégisták

Rab Virág, a konferencia elnöke
megnyitja az emléktábla-koszorúzást

A koszorúzáson. Jobbra Schmidt Erzsébet, a Pécs-Baranyai TIT
vezetõje és Bókay Antal, a PTE oktatási rektorhelyettese
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D rr. Oomura Yutaka, a fukuokai (Japán) Kyushu Egyetem
világhírû emeritus professzora április végén rövid idõt
töltött hazánkban. Látogatásának két fõ oka volt: egy-

részt székfoglaló elõadást tartott a Magyar Tudományos Akadémi-
án, másrészt felkereste egyetemünket is.

Dr. Oomurát, aki többek között a voltage clamp módszer kidol-
gozásával és a multibarrel mikroelektroforetikus technika széles
körû alkalmazásával vált nemzetközileg igen elismert tudóssá, s
akit jelentõs kutatók tucatjai tartanak világszerte szellemi atyjuk-
nak Indiától az Egyesült Államokig, mi is mentorként, régi barát-
ként tiszteljük az 1980-as évek óta. Áprilisi útját Lénárd László
professzor, karunk Élettani Intézete igazgatójának, egyetemünk
rektorának akadémikusi ajánlása, majd annak nyomán az MTA
tiszteletbeli tagjává választása készítette elõ.

Oomura professzor április 19-én igen nagy érdeklõdés mellett,
„Physiological significance of the effect of endogenous satiety
substances on the higher brain function” címmel tartotta meg szék-
foglaló elõadását Budapesten, az Akadémia székházában, melyet
követõen a Biológiai Tudományok Osztálya elnökétõl átvette a
tiszteletbeli tagságát igazoló díszes oklevelet.

Rövid, de igen intenzív programú, két és félnapos pécsi tartóz-
kodása során dr. Oomura tartalmas, gondolatébresztõ beszélgeté-
seket folytatott az Élettani Intézet kutatóival, s intézetlátogatása al-
kalmával, a szakmai vitákon túl, betekintett az élettan gyakorlatos
oktatásába is.

Pécsi programja utolsó napján, a délelõtti hivatalalos rektori fo-
gadás után, Oomura profeszszor „Plastic effect of glucose
increased during food intake in the brain” címmel élénk érdeklõ-
déssel övezett, nagysikerû elõadást tartott az Élettani Intézet és a
PAB Neurobiológiai Munkabizottsága szervezésében.

Meghatározó élménnyé váltak sokunk számára a fiatalos, ener-
giával és a jövõre vonatkozó tervekkel teli világhírû tudós és me-
legszívû barát körünkben töltött napjai.

Mi mással búcsúzhattunk volna tõle: Oomura professzor, jó
egészséget, s a mielõbbi viszontlátásra!

Karádi Zoltán

Oomura professzor látogatása

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága
(PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bi-
zottsága (VEAB) 2004 nyarán megállapo-
dást kötött, amely többek között célul tûzi
ki egy közös tudományos konferencia
évenkénti megrendezését Pannon Tudomá-
nyos Napok (PTN) néven. 

A PTN célja a dunántúli régióban bár-

mely tudományterületen született legújabb
és legérdekesebb tudományos eredmények
bemutatása. Mivel nem tematikus konfe-
renciáról van szó, ezért rendkívül fontos az
eredmények szakmai részletektõl mentes,
lényeget kiemelõ, közérthetõ bemutatása.
Szeretnénk, ha a PTN országos hírû és je-
lentõségû rendezvénnyé válna, amelyre

meg kívánjuk hívni a Magyar Tudományos
Akadémia vezetõit és tagjait, valamint a
többi területi bizottság (Szeged, Debrecen,
Miskolc) képviselõit is. 

Várjuk a két akadémiai bizottság terüle-
tén dolgozó kutatók jelentkezését tudomá-
nyos elõadás tartására. Olyan eredmények
bemutatását várjuk, amelyek az utóbbi két

Pannon Tudományos Napok
Nagykanizsa, 2005. október 12.
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Kedves Barátunk!

Ahogyan a korábbi levelünkben tudtul adtuk, Romhányi György pro-
fesszor úrról, tanítványainak közös óhaját teljesítendõ, egész alakos
bronzszobrot állítunk születésének 100. évfordulóján, azaz ebben az
évben. A szobrot Rétfalvi Sándor szobrászmûvész készíti. 2005. áp-
rilis 19-én volt a teljes méretû agyagszobor hivatalos zsûrizése. Már
csak a bronzba öntés van hátra. Azsûri a portré-szobrot szépnek, élet-
hûnek, a professzor úrhoz és a célhoz, az orvosi hivatás magasztos-
ságának személyes megelevenítéséhez felettébb méltónak találta.
Reméljük, a mellékelt képekrõl mindenki ezt tudja majd leolvasni.

A mûvész mostanra elkészítette a teljes költségtervet. A szobor brut-
tó költsége 12,5 millió forint. Ebbõl a nettó költség 10 millió, az ÁFA
2,5 millió forint. A 10 milliós nettó költségbõl közel 60 % a bronz-
öntéssel kapcsolatos munkákat fedezi, a mûvész úré 30-35 %, míg a
felállításhoz az összköltség közel 10 %-a szükséges.

Az elmúlt év nyarától, 2004. augusztus 5-tõl több mint 3000 levelet
és csekket küldtünk ki a tanítványoknak, a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen végzett orvosoknak és azoknak, akik adakozó szándéku-
kat jelezték. Eddig közel 6 millió forint adomány gyûlt össze. Ez cso-
dálatos, mert kifejezi a közös szándékot, a közös óhajt. Mindenki,
azok is, akik talán még eddig nem is küldték el adományukat, azt a
meggyõzõdésüket tudatták velünk, hogy a szobor költségeit a tanít-
ványok, a tisztelõk egyéni adakozásából kell fedezni, mert ez méltó a
szándékhoz, a hálához, ami a tanítványokat eltölti, és ahhoz az egyre
növekvõ nimbuszhoz, ami Romhányi György professzort övezi. Most újra elküldjük ezt a levelünket, a csekket és a szobor képeit min-
denkinek, akiknek korábban is küldtünk. Már nem egy terv támogatására, hanem egy biztosan megvalósuló alkotás költségeinek fede-
zésére kell az adomány. Minden adományozó nevét (az adományozott összeg feltüntetése nélkül) névsorban, örök mementóként, egy
külön kis kiadványban tesszük közzé.

Ez a levél a csekkel nyilvánvalóan olyanokhoz is eljut, akik már adományoztak és azokhoz is, akik még nem. Köszönetet mondunk
azoknak, akik újra adományozni fognak és azoknak is, akik most fogják elsõ adományukat elküldeni. A szobor felállításának idõpont-
ja még bizonytalan. A hely, amelynek jóváhagyása folyamatban van, reményeink szerint a Szent István tér déli része, a Leöwey Gim-
náziummal szemben, a nagy fák alatt.

A Romhányi-szobrot állító egyetemi tanács tagjai egyrészt az egyetem vezetõi: Lénárd László professzor, rektor, Kosztolányi György
professzor, OEC-elnök, Sümegi Balázs professzor, dékán, Pajor László professzor, a Patológiai Intézet jelenlegi igazgatója, másrészt a
Romhányi György professzor által vezetett Kórbonctani Intézetben dolgozók, akik egyetemi tanárként jelenleg is az egyetemen dolgoz-
nak: dr. Jobst Kázmér, dr. Kelényi Gábor, dr. Méhes Károly, dr. Nagy Judit, dr. Németh Péter.

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár
a Romhányi György Alapítvány elnöke

Elkészült az agyagszobor
Fotó: Tóth Pál

Az Orvoskari Hírmondó 2004 novemberi számában már tudósítot-
tunk arról, hogy Romhányi professzor születésének 100. évforduló-
ján kerül sor a professzorról készült bronzszobor felállítására. Az
alábbiakban dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanárnak, a Romhányi
Alapítvány elnökének levelét közöljük.

A PAB Székház
júniusi programja
Június 16. csütörtök 14.00 óra

Akadémikus ülés

NAPIREND: Döntés a 2005-2008-as
akadémiai ciklusban mûködteten-
dõ szakbizottságokról
Szakbizottsági elnökök megvá-
lasztása

Szervezi: PAB

évben születtek, s jelentõségüknél fogva
számot tarthatnak a tudományos közösség
tágabb körének érdeklõdésére. Kérjük,
hogy a jelentkezõk egy max. 1 oldal (~2000
karakter) terjedelmû összefoglalóban is-
mertessék eredményeiket. A jelentkezõk
közül a két területi bizottság által közösen
felállított szervezõbizottság fogja kiválasz-
tani az elhangzó elõadásokat.

A rendezvény keretében lehetõséget kí-
vánunk biztosítani mindkét akadémiai bi-
zottság mûködési területérõl a legjobbnak
ítélt PhD-munkák bemutatására is. Mind-
azok jelentkezésére számítunk, akik 2004-

2005-ben védték meg doktori fokozatukat.
A legjobbnak ítélt három elõadást a

hallgatóság és a szervezõbizottság szavaza-
tai alapján 100-100 E Ft jutalomban része-
sítjük. 

Kérjük, hogy a PTN keretében elõadást
tartani szándékozók 2005. június 30-ig jut-
tassák el tervezett elõadásuk kivonatát
elektronikus formában a PAB területén a
titk@pab.mta.hu, illetve a VEAB területén
a titkar@veab.mta.hu címre. A kiválasztott
elõadókat 2005. augusztus 15-ig értesítjük.

Jelentkezési határidõ elõadások tartásá-
ra: 2005. június 30.
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Pilaszanovich Imre vendégprofesszorok
arcképcsarnoka (1991-2005)

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC)
a magyar medikusok által és az õ érdekükben alapított
társadalmi szervezet, melynek Pécsi Helyi Bizottságát

1991 májusában vette nyilvántartásba a Baranya Megyei Bíróság.
A MOE Pécsi Helyi Bizottsága 1999 decemberében elnyerte a
közhasznú szervezeti fokozatot, és így mint közérdekû céllal mû-
ködõ, nem politikai, nem nyereségérdekelt társadalmi szervezet
végzi tevékenységét.

Programjainak megvalósítását pályázatokból, adományokból
finanszírozza.

Az egyesület tevékenységének két fõ része van:
1. Nemzetközi csereprogramok szervezése
� Cseregyakorlatok
� Csere-TDK (tudományos diákköri tevékenység)
� SCORA-Exchange

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete az Orvostanhallgatók
Nemzetközi Szervezetének (International Federation of Medical
Students’Associations, IFMSA) tagjaként végzi hazánkban a nem-
zetközi csereprogramok szervezését. Immár több mint egy évtize-
de biztosítunk lehetõséget arra, hogy magyar medikusok külföl-
dön, külföldi hallgatók pedig hazánkban tölthessék szakmai gya-

korlatukat, végezhessék kutatómunkájukat.

2. Prevenciós tevékenység (Prevenciós Csoport)

� Közegészségügyi csoport (SCOPH*): Szív- és érrendszeri
betegségek prevenciója („Tiszta Szívvel” program); Drog-
prevenció; Rák-prevencó; Teddy Maci Kórház

� Az AIDS és a szexuális úton terjedõ betegségek megelõzé-
sével foglakozó csoport (SCORA**)

� Mentálhigiénés csoport: Klinikai Önkéntes Program;
MertMás Filmklub

A prevenciós csoportok Pécs és környékének általános- és közép-
iskoláiban tartanak osztályfõnöki órák és egészségnapok kertében
diákoknak felvilágosító elõadásokat. Ezzel együtt olyan készsége-
ket szerezhetnek, melyeket az élet más területén is sikerrel alkal-
mazhatnak. A programokban közös, hogy orvostanhallgatók tarta-
nak elõadásokat, beszélgetnek a diákokkal, kihasználva a kortárs-
oktatás módszerének elõnyeit, és próbára téve saját meggyõzõ ere-
jüket. 

Különleges programunk a Teddy Maci Kórház, melyet hazánkban
mi honosítottunk meg és még csak Pécsett mûködik. Lényege,
hogy óvodás és kisiskolás gyermekekkel megismertetjük a gyó-

Pilaszanovich Imre
1911-1990

Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi   

HARDY W. HENDREN
BOSTON, USA – 1991

URS STAUFFER
ZURICH, SWITZERLAND – 1996

TAKESHI MIYANO
TOKYO, JAPAN – 1997

DANIEL G. YOUNG
GLASGOW, SCOTLAND –

JAY L. GROSFELD
INDIANAPOLIS, USA – 1999

ALBERTO PENÁ
NEW YORK, USA – 2000

PREM PURI
DUBLIN, IRELAND – 2001

LEWIS SPITZ
LONDON, UK – 2002

ALEXANDER HOLSCHNEIDER
COLOGNE, GERMANY – 2003

JOHN M. HUTSON
MELBOURNE, AUSTRALIA– 2004

JUAN A. TOVAR
MADRID, SPAIN – 2005

ARNOLD G. CORAN
ANN ARBOR, USA – 1992

HUGO SAUER
GRAZ, AUSTRIA – 1993

R. LOWRENCE KROOVAND
WINSTON-SALEM, USA – 1994

SIDNEY CYWES
CAPE TOWN, SOUTH AFRIKA – 1995
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A Teddy Maci Kórház ötlete eredetileg Norvégiában fogant,
és rövid idõ alatt hatalmas népszerûségre tett szert. Az Orvostan-
hallgatók Szervezeteinek Nemzetközi Fóruma (IFMSA), mely-
nek a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC) is tag-
ja, nemzetközi programnak minõsítette. A HuMSIRC Pécsi He-
lyi Bizottsága 2001 óta gyakorolja ezt a „különleges” prevenci-
ós tevékenységet. Idén február 18. és 27. között nyilvános he-
lyen, egy nagy pécsi bevásárlóközpontban lépett fel a csapat,
méghozzá meghívásra! A „gyógyító munkában” ezalatt kb. 1000
gyermek vett részt.

Kórházunk teljesen ingyenes,
és fõleg a 3-9 éves korosztályt cé-
lozza meg. A gyermekek nyilvá-
nos helyen, óvodában, vagy igazi
kórházban kiválasztják kedvenc
plüssállatukat, akinek kitalált be-
tegségét igyekeznek egy orvostan-
hallgató kolléga segítségével,
mint “Teddy-doktorok” meggyó-
gyítani. Eközben medikusok és
medikák a korcsoport saját nyel-
vezetével közelebbrõl is megmu-
tathatják a gyógyítási segédeszkö-
zöket (fecskendõket, infúziós sze-
reléket, kötszereket, izoláló ken-
dõket, fonendoszkópot, mûtõssap-
kát és arcmaszkot). Nem titkolt
célunk a gyermekek orvosokhoz,
kórházhoz kapcsolódó félelmének
eloszlatása, az egészséges életmód
alapjainak ismertetése. 

Leglényegesebb, hogy a gyer-
mekek nem „tárgyai” a gyógyítás-
nak, így nem is elszenvedõi an-
nak, tehát bátrabbak, felszabadul-
tabbak, könnyebben nyilatkoznak
orvosokkal kapcsolatos élménye-

ikrõl. Valójában utóbbi bontakozik ki játékunk kapcsán.
A rendelkezésre álló idõnk szubjektív (gyermek- és

hallgatófüggõ), igen változó. Az említett eszközökön kí-
vül még receptet is írhatnak a gyermekek, fekete lapra
fehér ceruzával rajzolt röntgenképet nézhetnek, majd
oklevelet kapnak, ha jól gyógyítottak. Igyekszünk vala-
milyen ajándékot is összeállítani nekik, ehhez persze
mindig több anyagi támogatásra van szükségünk. Az
eszközök beszerzése természetesen, mint mindig, ado-
mányokból, pályázatokból befolyt összegekbõl történik.

A másik, talán ennél észrevétlenebb mozzanata a
gyermekekkel való foglalkozásnak az, amikor magunk
is tanulunk, tapasztalatokat szerzünk: mit hogy lehet el-
magyarázni, nemhogy szaknyelvünk nélkül, de a köz-
nyelv készletét is eléggé limitálva? Milyen trükkök vet-
hetõk be a kevésbé aktív, zárkózottabb gyermekek ese-
tében?

A legutóbbi pécsi programban alkalmam volt aktí-
van részt venni. Bár a közeledés e korcsoport felé egy-
szerûnek látszik, mert a kicsik majdnem mindig nyitot-

tak játékainkra, eléggé változó, hogy az idegen, de egyébként
kedves „játszótársat” (jelen esetben medikust) hogyan fogadják
el. Ez egy érdekesen kivetített orvos-beteg kapcsolat!

Volt alkalmunk idõnként jobban szórakozni, mint a gyerme-
kek! Egy-két rámenõsebb „Teddy-doktor” mindenkit befáslizott,

majd megmûtött, mindezt bõséges kommentárok fûszerezték.
Van „felvételi lapunk”, receptünk kínai írásjelekkel is.

Mára már bizonyított, hogy az egészségnevelést már ilyen
kis korban kell elkezdeni. Arról se feledkezzünk meg, hogy
ugyanúgy az alapmûveltség részét képezi a tudás az egészségrõl
vagy éppen betegségekrõl, mint bármi más…

Hornyák Árpád

Pécs és Teddy Maci

gyítást oly módon, hogy õk
maguk azt nem élik meg,
csak külsõ szemlélõi marad-
nak. A helyszín általában egy
színesen berendezett sátor
vagy terem, ahol lehetõség van
arra, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat, és inkább játék
legyen a gyógyítás.

A prevenciós csoportok az
oktatási intézmények figyel-
mébe ajánlják a programo-
kat, felkéréseiknek tesznek
eleget.

*SCOPH:Standig Committee
on Public Health
**SCORA: Standig Com-
mittee on Reproductive
Health including AIDS

Hornyák Árpád

   Bizottsága
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Új Dunántúli Napló, 2005. április 29.

Egy rossz fõnök nem mindig értékeli 
a beosztottak tudását

Hiába tanulnak a dolgozók, ha cégük, illetve fõnökük nem értékeli
a megszerzett tudást – összegzi kutatásának eredményét a
Discovery Surveys. A tanácsadó cég hatvan amerikai nagyvállalat
ötvenezer dolgozóját kérdezte meg arról, hogy munkahelyük, illet-
ve a közvetlen fõnökük mennyire használja fel szaktudását a napi
feladatok során.

A válaszadók több mint egyharmada szerint munkahelyük és
vezetõjük jobban is kihasználhatná ismereteit.

A válaszadók egyötöde úgy véli, mivel fõnökük nem ismeri tu-
dásukat, így nem is kapnak igazán kihívó feladatokat. Klavár
György pszichológus szerint lehetetlen hosszú távon megtartani
azokat a munkatársakat, akiknek a tapasztalatait és tanulmányi hát-
terét nem méri fel helyesen a fõnök. A szakember állítja: ha egy
munkahelyen nem becsülik a dolgozók szakképzettségét, csökken a
termelékenységük, és máshol keresnek kihívásokat. A pszichológus
szerint az emberek nem a rossz cégeket, hanem a rossz vezetõket
hagyják ott. Egy nem megfelelõ vezetõ ugyanis képtelen értékelni
a beosztottak tudását, így hosszú távon el is veszítheti a tehetséges
kollégákat.

A napokban olvastam a Dunántúli Naplóban a csatolt cik-
ket. Elgondolkoztatott, csak a mûszaki világra érvényesek-e a
leírtak? Nem volt nehéz rájönnöm, a POTE-ra is, legalábbis
kissé más megközelítésben.

Mindig sérelmeztem mint kémikus, hogy az orvosok má-
sodrendû diplomásnak tekintik a vegyészeket, fizikusokat, bio-
lógusokat, analitikusokat stb. Holott az õ alkotó tevékenysé-
gük nélkül nem beszélhetnénk modern orvoslásról. Leszûkít-
ve: egyetemünkön a különbözõ egységekben tevékenykedõ
ilyen kollégákat ma is sok intézetben-klinikán végrehajtónak,
sok esetben középszintû képzettséggel rendelkezõ munkatár-
saknak tekintik, hisz ilyen feladatot kapnak. Más szóval, amint
a cikk írja, nem használják ki a képzettségükbõl adódó tudá-
sukat. Ez a magyarázata annak, hogy több helyen nincs ere-
deti kutatás, csak reproduktív, legjobb esetben kivihetetlen,
fantasztikus álmok. Eredmény: improduktív munkatársak, má-
sodik sorban a helyük. Holott a baj lényege az eredeti, meg-
valósítható gondolat, terv és az irányítás hiánya.

Soraimmal nem gondolnám, hogy valamennyi érintett
nem orvos diplomás alkalmas alkotó munkára, amint az orvo-
sok közül is csak néhány. De azt a keveset kiemelten kellene
kezelni.

Jobst Kázmér

A válaszadók több mint egyharmada szerint munkahelyük és vezetõjük jobban is kihasznál-
hatná ismereteiket.

A PTE munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása
A PTE munkavállalóinak ellátására közbeszerzési pályázat eredményhirdetése után az Infra-med Foglalkozás-egészségügyi Szolgálta-
tó Kft.-vel kötött szerzõdést. A szolgáltatást az általunk felújított rendelõben, az elõírt szakképesítéssel rendelkezõ szakorvosokkal és
szakápolókkal 2005. május 5-én a PTE Stadion u. 1. sz. alatti rendelõjében (Tel.: 72/501-500/2064) megkezdtük.

Orvosaink az ügyek átvétele után, a munkahelyi kockázatok és egészségkárosító tényezõk feltérképezését követõen felkeresik a
munkahelyeket. Ennek során írásban rögzítjük az egyes munkakörökre vonatkozó idõszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok rend-
jét (Hivatkozás: 33/1998 NM., 27/2000 Eü.M., valamint az 1993. évi XCIII. Tv.).

Kérem, hogy az alkalmassági vizsgálatra utalást (elõzetes, idõszakos, soron kívüli, illetve záróvizsgálat) az arra illetékes és felelõs
munkahelyi vezetõ írja alá.

Munkatársaim csak a munkaköri terhelésre vonatkozóan pontosan kitöltött beutalót fogadhatják el.
Reméljük, hogy a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ, színvonalasan végzett foglalkozás-egészségügyi munkánkkal az Ön megelé-

gedését is kiérdemeljük.
Az átmeneti idõszak okozta problémák miatt szíves türelmét és megértését, a továbbiakban munkánkat segítõ támogatását kérve

Dr. Marton Ilona
szakmai vezetõ fõorvos

Gyermek-sporttábor
A Mozgástani Intézet idén is meghirdeti a kéthetes
gyermek-sporttábort az orvoskar dolgozóinak általá-
nos iskolás korú gyermekei számára, 2005. június
20–július 1-ig.
JELENTKEZÉS a Mozgástani Intézetben, a 6044-es
melléken, DR. RUGÁSI ENDRÉNÉ testnevelõ tanárnál.

Fotópályázat
Következõ képtémáink: „NYÁR” és „DÉL-DUNÁNTÚL”
Kérjük olvasóinkat, küldjenek olyan képeket, ame-
lyek nézetük szerint esztétikai értéket képviselnek. 
E-mail: Lorand.Bartho@aok.pte.hu
A fájlok (lehetõleg JPG) ne legyenek nagyobbak 1,2
MB-nál, de kisebbek se mint 0,5 MB.
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E lbocsátások után (közben, elõtt…) óvoda és bölcsõde bezá-
rásról hallunk. De most aztán felháborodtunk, és összevont

szemöldökkel odaírtuk a nevünket egy tiltakozó levélre.
Aztán minden megy ugyanúgy tovább.
Megvásároltuk a lelkiismeretünket csakúgy, mint amikor a

Tsunami áldozatainak megsegítésére feladtuk a csekket. Mi jók
vagyunk. Hiszen fizettünk, meg aláírtunk.

Aztán minden megy ugyanúgy tovább.
Eszembe jut 1956. Illetve annak elárulása. Az írástudók áru-

lása. Amikor mindenki, aki néhány év múlva már megint pozíci-
óban volt, úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Ma már tud-
juk a választ Hamvas Béla 1961-ben feltett kérdésére, mely így
szólt: „Évek óta azon gondolkozom, ha még valaha a történetben
az igazság szóhoz jut, mit fognak mondani arról az idõrõl, ami
ezerkilencszázötvenhatot követte, azokról az emberekrõl, akik
zenét komponáltak és képeket állítottak ki, és színpadon játszot-
tak, jóízûen ettek és ittak, ahelyett, hogy fogukat csikorgatták
volna. Nem írni több, mint írni. Ahelyett, hogy elvonultak volna
kapálni és fát vágni, édes volt nekik az érvényesülés és a pénz.”
(Patmosz I., 265. o.) Ma már tudjuk, az igazság nem jutott szó-
hoz, mert a „dolgok bonyolultak”, meg „mindennek két oldala
van”, meg vannak a megtévesztettek, és tulajdonképpen minden-
ki ártatlan, és mindenki csak élni, boldogulni akart. Mindenkit
feloldoz a „társadalom”, mert a „társadalom felelõs mindenért”.

Egy frászt hölgyeim és uraim! Mindenki maga felelõs a két
kezével elkövetett tetteiért. Legyen az akár csak egy aláírás is
egy munkatárs elbocsátásáról szóló levélen. Ne oldozzuk fel ma-
gunkat, ne hárítsuk a felelõsséget másra, ne legyünk árulók!

Acsõdbiztosokkal szemben semmit nem érzek. Nem is isme-
rem õket. Olyanok õk, mint Radnóti pilótája, „Ki gépen száll
fölébe…”. Hivatalnokok, akik parancsot teljesítenek úgy, hogy
parancsokat osztanak. Céljuk és feladatuk (mint minden hivatal-
noknak) nem az ember és környezetének, hanem a hatalmat gya-
korlókról alkotott képnek, jelen esetben a gazdasági mutatóknak
a szépítése. Az pedig egyáltalán nem érdekel, hogy mindezért
milyen bért kapnak. Nyugodjék ez az alku az õ lelkiismeretükön.

De, mielõtt bárki õket ruházná fel az ellenség szerepével,
nézzünk magunkba. Nem vagyunk-e mi is teljes kiszolgálói és
rabjai ennek a haszon- és pénzközéppontú világnak? Ne áltassuk
magunkat. Elfogadtuk, hogy ma a jog és a haszon az igazság és
becsület fölött álló fogalmak. Mindent lehet: lopni, hazudni, akár
ölni is, ha a jog azt jóváhagyja. (Sõt, ez ma tulajdonképpen ér-
dem, a leleményesség, életrevalóság, a siker mutatója.) Teljesen
mindegy, mi az igazság és hogy erkölcsös-e maga a tett. Ami pe-
dig a vezérelvet illeti: „…mindenki meg akarja szolgálni azt,
amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jö-
võ havi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugság-
ból élünk.” (Hamvas Béla: Patmosz I. 268. o.)

Mit kéne tenni? Amit a munkások, diákok, gyerekek tettek
1956-ban. A tankok elé feküdni. Avezetõ(k)nek ezért a mai hely-
zetben azt kell mondania, hogy: Nem. Nem indulatosan, hanem
csendben, de határozottan. És akkor a beosztottak is álljanak mö-
géjük, és mondják õk is, hogy: Nem. Ezt már nem. „Nem írni,
több mint írni.” 

Ha erre viszont képtelenek vagyunk, akkor legalább képmu-
tatók ne legyünk, és ismerjük be: célunk a haszon, és legyen az
óvoda és a bölcsõde épülete is ennek egyik forrása, mûködtessük
mint kocsma, játékterem, kupleráj vagy bank. Ez legalább õszin-
te hozzáállás lenne.

De, attól tartok, egyik sem fog bekövetkezni. Még az is lehet,
hogy az óvodát sem adjuk el, és akkor jön az igazi önámítás,
hogy sikertõl ittasan, magunktól eltelve hátradõlünk a fotelben,
még egy sört kinyitunk az RTL Klub egyik „valóságsója” elõtt
bambulva, és…

Aztán minden megy ugyanúgy tovább.
Végezetül egy Hölderlin-idézet: „Semmi szent nincs, amit ez

a nép ne gyalázott volna meg, ne süllyesztett volna hitvány esz-
közzé, és ami a barbárok között is égi tiszta marad, azt ezek a
huncut vadak iparként ûzik, és nem is tudnak mást – ahol az em-
bert megalázzák, ott már nem tud másként élni, mint saját érde-
kéért, saját hasznát keresi, és nincsen benne többé szív, még ak-
kor sem, ha ünnepel, vagy ha szeret, vagy ha imádkozik.”

Molnár Zsolt
egyetemi docens

NYÍLT LEVÉL 2

Avagy, lehet-e mélyebbre süllyedni…
…és tessenek hátradõlni a karosszékben, lehet.
Aztán minden megy ugyanúgy tovább.

Az Anatómiai Intézetbõl

� Dr. Mess Béla emeritus professzor má-
jus 5-én meghívott vendégként részt vett a
hallei Luther Márton Egyetem Anatómiai
Intézetének ünnepi ülésén, melyet Peschke
professzor 60. születésnapja tiszteletére
rendezett a hallei egyetem. Intézetünk év-
tizedek óta szoros tudományos kapcsolat-
ban áll a hallei Anatómiai Intézettel, ezt az
együttmûködést és a tõlünk kapott szak-

mai segítséget nagyra értékelte és kiemel-
te az ünnepelt professzor.
� A Chilében (Vina del Mar), április 7-
10-ig megrendezett konferencián, a II.
Symposium of the Neurotoxicity Society
rendezvényen dr. Reglõdi Dóra és dr. Ta-
más Andrea vett részt az alábbi poszterek-
kel és elõadással: Reglõdi D., Tamás A.,
Rácz B., Dénes V., Lubics A., Lengvári I.,
Gábriel R.: Effects of pituitary adenylate
cyclase activating polypeptide in retinal

degeneration induced by monosodium
glutamate in the rat (poszter); Tamás A.,
Lubics A., Szalontay L., Lengvári I.,
Reglõdi D.: Age- and gender differences in
behavioral and morphological outcome in
the 6-hydroxydopamine model of Parkin-
son’s disease in rats (poszter); Tamás A.,
Lubics A., Lengvári I., Reglõdi D.: PACAP
attenuates deficits induced bz quinolinic
acid in a rodent model of Huntington dis-
ease (poszter); Kiss P., Tamás A., Lubics

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK
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A., Szalai M., Szalontay L., Lengvári I.,
Reglõdi D.: Effects of monosodium gluta-
mate treatment on the development of neu-
rological reflexes and motor coordination
in newborn rats (poszter); Reglõdi D., Ta-
más A., Lubics A., Szalontay L., Zsombok
A., Farkas O., Büki A., Dóczi T., Lengvári
I.: Recent results on the neuroprotective
effects of PACAP in rat models of focal
cerebral ischemia, Parkinson’s disease and
traumatic brain injury (elõadás).
� A XIII. Sejt- és Fejlõdésbiológiai Na-
pok rendezvényén (Eger, 2005. április 10-
12.) intézetünk az alábbi PhD-hallgatói
poszterekkel vettek részt: Faluhelyi Nán-
dor, Csernus Valér: A csirke tobozmirigy
fényérzékenységének in vitro vizsgálata;
Toller L. Gábor, Judit E. Horváth, Andrew
V. Schally, Gábor Halmos, József L.Varga,
Kate Groot, David Chism, Márta Zarándi:
GHRH-receptor izoforma kimutatása hu-
mán non-Hodgkin limfóma xeno-
graftokon egy új poliklonális antiszérum-
mal.

Az Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézetbõl

� 2005. április 16-19-ig Münchenben
rendezték meg a Német Aneszteziológiai
és Intezív Terápiás Társaság éves kong-
resszusát. A mind formailag, mind tartal-
milag igen magas színvonalú rendezvé-
nyen dr. Ezer Erzsébet és dr. Heigl Péter
képviselte intézetünket.
� 2005. április 28-30-ig Pécsett került
megrendezésre a 3rd Pannonian sympo-
sium on CNS injury. Intézetünket dr. Ezer
Erzsébet, dr. Heigl Péter, dr. Molnár Tiha-
mér, dr. Szenohradszki Katalin, dr. Szõke
Szilvia képviselte a rendezvényen.
� 2005. május 11. és 14. között Balaton-
füreden rendezték meg a Magyar Kardio-
lógusok Társasága 2005. évi Tudományos
Kongresszusát. Intézetünket dr. Mühl Dia-
na képviselte Thrombolytikumok hatása a
thrombocyta funkciókra masszív pul-
monalis embóliában címû elõadásával.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� Dr. Pár Alajos és dr. Pár Gabriella
2005. április 13-17-ig részt vett Párizsban
az Európai Májkutatók Társasága (Euro-
pean Association for the Study of the
Liver, EASL) kongresszusán. Elfogadott
poszterük címe: Differential Th1/Th2
cytokine profile of chronic hepatitis C
virus patients and the effect of interferon +
ribavirin treatment Szerzõk: Pár G., Pár

A., Berki T., Pálinkás Z., Faust Zs.,
Hegedüs G., Hunyady B.
� 2005. április 1-2-án rendezték meg a 4.
Magyar Mikrokeringés Kongresszust Ba-
latonkenesén, amelyen klinikánkról dr.
Tóth Kálmán, dr. Juricskay István, dr.
Késmárky Gábor és dr. Fehér Gergely vett
részt. A következõ elõadásokban voltunk
érdekeltek: Késmárky G., Koltai K., Fehér
G., Horváth B., Tóth K.: 2-es típusú dia-
beteses betegek von Willebrand faktor-
szintjének és trombocita-aggregációjának
összefüggései a glükózanyagcsere para-
métereivel; Fehér G., Koltai K., Horváth
B., Márton Zs., Alexy T., Késmárky G.,
Tóth K.: Acetil-szalicilsav rezisztencia:
haemorheologiai tényezõk lehetséges sze-
repe.
� Dr. Pár Alajos május 5-7-ig Siófokon
részt vett az Orvosi Hetilap – Marku-
sovszky Lajos Alapítvány I. Interdiszcipli-
náris Kongresszusán és felkért elõadást
tartott A primer sclerotizáló cholangitis és
kezelése címmel. Ugyanott május 7-én
Markusovszky-díj kitüntetésben részesült
az Orvosi Hetilapban 2004-ben megjelent
Víruskoinfekciók hepatitis C vírus-fertõ-
zésben: HBV-, GBV/HGB- és TTV-vizs-
gálatok c. közleménye, amelynek szerzõi:
Pár Alajos, Takács Mária, Brojnás Judit,
Berencsi György, Paál Mária, Horányi
Margit, Miseta Attila, Hegedûs Géza,
Mózsik Gyula és Hunyady Béla.

AII. sz. Belgyógyászati Klinika
és Nephrológiai Centrumból

� Dr. Nagy Judit egyetemi tanár a követ-
kezõ címekkel tartott elõadást különbözõ
rendezvényeken: Komplex vesevédelem.
Belgyógyászati kórképek gyógyszeres te-
rápiája: klinikai farmakológiai evidenciák
I. (továbbképzõ tanfolyam, Pécs, 2005. ja-
nuár 14-15.); Nephrológiai gondozás dia-
betesben (Dunántúli Diabeteses Hétvége,
Keszthely, 2005. március 4-5.); Az athero-
sclerosis és a krónikus vesebetegségek
progressziója (Medipharma, Budapest,
2005. március 11.); Nephrológiai gondo-
zás diabetesben (Roche Symposium, Vi-
segrád, 2005. március 19.); A veseelválto-
zások sokszínûsége 2-es típusú diabetes
mellitusban (továbbképzõ tanfolyam,
Szombathely, 2005. április 22.).

AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

� Dr. Pintér Erika A gyógyszerfejlesztés
farmakodinámiai és toxikológiai aspektu-

sai címmel akkreditált tanfolyamot szerve-
zett, melyen az intézet tagjai a következõ
elõadásokat tartották: Dr. Szolcsányi Já-
nos: A gyógyszertervezés folyamata; dr.
Barthó Loránd: Neurotranszmitterek, lo-
kális hormonok és receptoraik; dr. Pintér
Erika: Preklinikai hatástani vizsgálatok;
dr. Pethõ Gábor: Farmakodinámiai alap-
fogalmak.

AFogászati és Szájsebészeti 
Klinikáról

� 2005. április 18-22-ig Moszkvában tar-
tották a „XII. Ember és gyógyszer” címû
kongresszust, melyet az Orosz Föderáció
Egészségügyi és Szociális Minisztériuma,
Oktatási és Tudományos Minisztériuma,
valamint Tudományos Akadémiája rende-
zett. A kongresszuson dr. Olasz Lajos fel-
kért elõadóként „Improved results of
neoadjuvant BVM chemotherapy using
Culevit tablets as an adjuvant” címmel tar-
tott elõadást. Az Orosz Föderáció Tudomá-
nyos Akadémiája Orvosi-Technikai Szekci-
ója dr. Olasz Lajost az akadémia rendes tag-
jává választotta. Az ezt igazoló diplomát áp-
rilis 18-án adták át Moszkvában.
� 2005. április 1-2-án rendezték Pécsett a
Magyar Molekuláris és Prediktív Epide-
miológiai Társaság II. Nemzetközi Kong-
resszusát, melyen dr. Olasz Lajos felkért
elõadóként tartott elõadást a Kemopre-
venció szekcióban a következõ címmel:
Olasz L., Nyárády Z., Tornóczky T.,
Kinczel G., Progner M., Kulcsár Gy.:
Results of induction BVM chemotherapy
+ Culevit in treatment of head and neck
cancer. Ugyanezen kongresszus poszter-
szekciójában szerepelt a szájsebészet ré-
szérõl Nyárády Z., Németh Á., Bán Á.,
Mukics A., Szentirmai M., Ember I., Olasz
L.: Short term results with pilocarpine
(Salagen) during irradiation in oro-pharyn-
geal cancer relieving symptoms of xeros-
tomia c. poszterünk. A szájsebészeti osz-
tály további 3 poszterban társszerzõként
szerepelt.
� 2005. április 9-én Zalaegerszegen, a
Zala Megyei Kórház szájsebészeti osztá-
lya rendezésében tartották meg a XVI.
Szimpóziumát a Magyar Arc-, Állcsont-
és Szájsebészeti Társaság Pannon Szekci-
ójának. A rendezvényen dr. Olasz Lajos
szekcióelnökön kívül dr. Kinczel Gábor,
dr. Orsi Enikõ, dr. Progner Mónika és dr.
Rõthy Ákos vett részt. Dr. Progner Mónika
irodalmi összefoglaló elõadást tartott a
mandibula töréseinek felszívódó lemezes
osteosynthesise tapasztalatairól.
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AGermekklinikáról

� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár A
méhen belüli és a csecsemõkori táplálás
összefüggése a késõbbi elhízással, dr.
Decsi Tamás egyetemi docens Befolyásol-
hatja-e a perinatális zsírsavellátottság a ké-
sõbbi kognitív képességeket? címmel tar-
tott felkért referátumot A csecsemõtáplálás
minõségének hatása a gyermekkori és fel-
nõttkori egészségre címû szimpóziumon
Visegrádon, 2005. április 1-jén.
� Dr. Decsi Tamás egyetemi docens a
konzervatív klinikai orvostudomány al-
szekció zsûrielnökeként vett részt a
XXVII. OTDK Orvostudományi Szekció-
jának munkájában 2005. március 21-23-
án, Szegeden.
� Jakobik Viktória V. évfolyamos bioló-
gushallgató, aki a Gyermekklinikán végzi
TDK-munkáját (témavezetõ: dr. Decsi Ta-
más) Várandós anyák étrendjének kiegé-
szítése halolaj eredetû n-3 zsírsavakkal cí-
mû pályamunkájával II. díjat nyert a
XXVII. OTDK Biológiai Szekciójának
2005. március 21-24-én, Pécsett megren-
dezett konferenciáján.
� A Magyar Gyermekendokrinológusok
Szervezete (elnök: dr. Soltész Gyula egye-
temi tanár) április 29-30-án tartotta évi
kongresszusát Lillafüreden. A rendezvé-
nyen a Gyermekklinika munkatársai közül
dr. Kozári Adrienne és dr. Erhardt Éva ad-
junktusok, valamint dr. Flach Edina és dr.
Rózsai Barnabás tartottak összesen 5 elõ-
adást.

AKórélettani Intézetbõl

� Az Inaugural COST926 Conference
keretében Budapesten (2004. szeptember
29-30.) intézetünkbõl 2 poszter került be-
mutatásra: Molnár V., Garai J.: Effective
introduction of soy in menopausal popula-
tion for osteoporosis prevention, és Garai
J., Molnár V.: Plant-derived anti-inflam-
matory compounds affect MIF tau-
tomerase activity.
� Garai János docens Egészségvédõ
anyagok a szójában: a növényi ösztrogé-
nek címmel elõadást tartott a Magyar
Kardiovascularis Rehabilitációs Társaság V.
Kongresszusán Tatán, 2004. október 1-jén.
� Székely Miklós egyetemi tanár 2004.
október 10-15-ig részt vett a Symposium
on the Physiology and Pharmacology of
Thermoregulation nevû rendezvényen Ro-
doszon, ahol egy elõadást tartott (Székely
M., Szelényi Z., Pétervári E.: Acute and
subacute effects of central neuropeptide Y

(NPY) on energy balance in rats), valamint
egy posztert mutatott be (Pétervári E.,
Ember Á., Gõbel Gy., Székely M.: Signal-
ing postprandial hyperthermia: a role for
cholecystokinin).
� Garai János docens 2004. november
20-án elõadást tartott a Phytotec Sym-
posiumon Siófokon „Orbáncfû, mint ter-
mészetes SSRI antidepresszívum szerepe
a hõhullámok kezelésében” címmel.
� Garai János docens 2004. október 27-
31-ig részt vett a Phytohealth Second
Open Plenary Meeting nevû rendezvényen
Hersonissos-Heraklion-ban (Görögor-
szág) és Feasibility of intervention with
dietary soy and physiotherapy for
menopausal osteoporosis prevention cím-
mel elõadást tartott. Társszerzõk Molnár
V., Zámbó K., Schmidt E., Répásy I., Vilá-
gi Sz., Hock M., Bódis J. voltak
� Garai János docens 2004. december
13-14-én meghívott referátumot tartott
Brüsszelben a DG RTD Workshop-on
„Dysfunctional immune surveillance in
endometriosis and ageing. Possible com-
mon roles for the cytokine MIF ?” címmel.
Társszerzõk Molnár V., Varga T., Török A.
és Bódis J. voltak. Ugyanõ meghívottként
részt vett a Partner Meeting of the CAS-
CADE NoE EU6 Network nevû rendezvé-
nyen Prágában, május 9-10-én. (Info on
Internet: http://www.cascadenet.org)
� Magyar Idegtudományi Társaság XI.
Kongresszusán (2005. január 26-28.) Pé-
csett az intézet munkatársai 2 meghívott
elõadást tartottak és 4 posztert mutattak be
a Homeosztatikus Szabályozás Folyama-
tai címû szimpózium keretében (Moderá-
torok: Lénárd L. és Szelényi Z.). Elõadá-
sok: Szelényi Zoltán: Éhezési heteroter-
mia: a központi hõszabályozás energetikai
kompromisszuma a túlélés érdekében;
Székely Miklós: A neuropeptid Y szerepe
komplex energetikai szabályozásokban:
éhezés versus hidegadaptáció. Poszterek:
Garami A., Pétervári E., Pákai E., Székely
M.: The effects of perivagal or intraperi-
toneal capsaicin desensitization on post-
prandial hyperthermia and on endotoxin
fever; Ember Á., Pétervári E., Jech A.,
Székely M.: The effects of neuropeptides
on food intake in rats after subdiaphrag-
matic vagotomy; Gõbel Gy., Pétervári E.,
Bóka A., Székely M.: Environmental tem-
perature influences the development of
postprandial hyperthermia; Pétervári E.,
Szelényi Z., Székely M.: Peripheral vs. cen-
tral thermosensitivity in cold-adapted and
non-adapted rats.

AMagatartástudományi Intézetbõl

� Dr. Füzesi Zsuzsanna szekcióelnök volt
és elõadást tartott a Népegészségügyi Tu-
dományos Társaság 2005. április 20-22-én
Szegeden tartott kongresszusán.  Az elõ-
adás címe: Az egészséghez való viszony
változása (társszerzõk: Lampek Kinga,
EFK és Tistyán László, Fact Intézet).

Az Orvosi 
Népegészségtani Intézetbõl

� 2005. április 1-2-án Pécsett került meg-
rendezésre a MMPET II. Nemzetközi
Kongresszusa. Intézetünk az alábbi elõ-
adásokkal és poszterekkel szerepelt a
kongresszuson. István Arany (Department
of International Medicine, Division of
Nephrology, University of Arkansas for
Medical Sciences, USA): To ERK or not
to ERK – that is the question; Ember I.:
Biomarkers in molecular and predictive
epidemiology; Kiss István: Low-pene-
trance genetic susceptibility in human car-
cinogenesis; Béres Judit (Országos Epide-
miológiai Központ, Budapest): The
molecular epidemiology of the most fre-
quent genetic diseases of Gypsy popula-
tion in the Eastern region of Hungary; Kiss
István, Szabó L., Ember I.: A flavonoidok
egészségre gyakorolt hatásai; Varga Csa-
ba: A genotoxiológiai kockázatbecslés ne-
hézségei: környezeti azbesztexpozíció;
Gyöngyi Zoltán, D. Roux, J. Pouysségur:
Inducible knock-down of ERK2 in LS-
174 adenocarcinoma cell line; Horváth J.
Attila, Tibold A., Ember I.: Lehetséges fog-
lalkozás-egészségügyi ártalmak az egész-
ségügyben I; Béres Judit, Métneki J.: The
active search based on the Hungarian
Congenital Abnormalities Registry
(HCAR) between 1980-2001; Varjas Tí-
mea, Nowrasteh G., Gunszt B., Simon A.,
Ember I.: Növényi extrakt kemopreventív
hatásának vizsgálata tumor-transzplantáci-
ós kísérletben; Nowrasteh Ghodratollah,
Varjas T., Nádasi E., Orsós Zs., Kiss I.,
Ember I.: Polimorphism modulates cancer
sensitivity to chemotherapy drugs; Mészá-
ros Anita, Horváth G., Ember I.: Moleku-
láris biológiai módszerek az mtDNS
hipervariábilis régiójának vizsgálatában;
Bognár Enikõ, Nádasi E., Dombi Zs.,
Végh Gy., Stánicz É., Fehér K., Szepes É.,
Farkas B., Lomuscio M., Ember I.: A bõr-
rák megelõzési lehetõségei magyar isko-
láskorú populációban: Nyugat-Magyaror-
szági vizsgálatok; Virág Viktória, Nádasi
E., Varjas T., Gyöngyi Z., Somlyai G., Em-



ber I.: Gyógyhatású készítmények lehetsé-
ges szerepe a tumoros megbetegedések
okozta testsúlycsökkenés kezelésében:
egy állatmodell; Csejtei András (Marku-
sovszki Kórház, Szombathely), Tibold A.,
Koltai K., Faluhelyi Zs., Kiss I., Ember I.:
Allelic polymorphisms as modifier of col-
orectal cancer risk; Faluhelyi Zsolt (Veszp-
rém megyei Kórház, Veszprém), Tibold A.,
Koltai K., Csejtei A., Kiss I. Ember I.:
Relationship of XRCCI polymorphism
with head and neck cancer and thyroid
cancer; Tibold Antal, Kiss I., Koltai K.,
Csejtei A., Ember I.: ; Examination of the
combined effect of p53 allele polymor-
phism and silicosis on the development of
lung cancer; Tibold Antal, Koltai K.,
Csejtei A., Faluhelyi Z., Ember I.:
Association between XRCC1 polymor-
phismus and head and neck cancer; Né-
meth Árpád, Varjas T., Bero A., Olasz L.,
Nyárádi Z., Ember Á., Csontos Zs., Arany
I., Pázsit E., Czakó Gy., Ember I., Dombi
Zs.: Early effects of transplatin on onco-
gene activation in vivo; Németh Árpád,
Varjas T., Beró Z., Olasz L., Nyárádi z.,
Ember Á., Csontos Zs., Arany I., Pázsit E.,
Cszakó Gy., Ember I., Dombi Zs.:
Investigation of gene expression levels of
head and neck tumour patients; Németh
Árpád, Nádasi E., Gyöngyi Z., Olasz L.,
Nyárádi Z., Ember Á., Kvarda A., Bujdosó
L., Arany I., Kiss I., Ember I.: Early effects
of different cytostatic protocols for head
and neck cancers on oncogene activation
in animal experiments; 
Herczeg Mónika, Brunner Zs., Szanyi I.,
Kiss I., Orsós Zs., Zólyomi A., Csontos Zs.,
Molnár K., Gergely P., Kádár B., Ember I.:
Stimulin-BLT fantázianevû készítmény ál-
latkísérletes vizsgálata; Nádasi Edit,
Rozmer Zs., Bozak E. R., Hicks J. R.,
Perjési P.: Egy szintetikus kurkumin ana-
lóg: kemopreventív vagy genotoxikus
hatás?; Prantner Ida, Csontos É., Bólyi A.,
Balogh E., Ember I.: Az Õrség és a Vend-
vidék népességének változásai 1901 és
1930 között; Orsós Zsuzsa, Varjas T., Sza-
bó L., Dombi Zs., Ember I., Kiss I.: Flavin-
7 hatása onko/tumor szupresszor gének
expressziójára egerekben; Fehér Katalin
(ÁNTSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei In-
tézete, Gyõr), Oroszi B., Kaiser P., Paller
J., Ember I., Cercato M. C.: Gyermekek
körében végzett bõrrák-megelõzõ prog-
ram tapasztalatai Gyõr városában.

APszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikáról

� 2005. árpilis 8. és 10. között dr. Tényi

Tamás egyetemi docens Berlinben részt
vett egy, a schizophrenia relapszus preven-
ciójával foglalkozó szimpóziumon.
� 2005. május 8-án dr. Fekete Sándor
egyetemi docens Budapesten részt vett a
Pszichoterápia folyóirat ünnepi konferen-
ciáján.
� Dr. Herold Róbert egyetemi adjunktus
2005. május 2-án PhD-értekezését nyilvá-
nos vitán sikeresen megvédte.
� 2005. április 15-17-ig dr. Tényi Tamás
egyetemi docens Leuven-ben részt vett
egy, az atípusos antipszichotikumok kuta-
tásával kapcsolatos munkamegbeszélésen.
� 2005. április 22-én a Semmelweis
Egyetem CME programja keretében dr.
Tényi Tamás egyetemi docens és dr. He-
rold Róbert egyetemi adjunktus tartott re-
ferátumot.

ASebészeti Oktató és 
Kutató Intézetbõl

� A 4. Magyar Mikrokeringés Kongresz-
szuson, 2005 április 1-2-án Balatonkene-
sén az alábbi elõadások hangzottak el inté-
zetünkbõl: Lantos J., Mühl D., Füredi R.,
Gasz B., Borsiczky B., Bogár L., Rõth E.:
Pulmonális embólia trombolízisét kísérõ
oxidatív stressz és leukocita aktiváció
vizsgálata; Kürthy M., Arató E., Jancsó G.,
Gasz B., Kollár L., Rõth E.: A thrombocy-
ta-funkció és az antioxidáns státusz vizs-
gálata akut verõérelzáródást követõen.
� Dr. Rõth Erzsébet egyetemi tanár
„Kardioprotekció lehetõségei koronária
bypass-mûtétek során: kísérletes és klini-
kai vizsgálatok” címmel tartott elõadást
2005. április 28-án Budapesten, a
Biomedica Hungária Kft. által szervezett
„Fókuszban a neuro- és kardioprotekció;
génektõl a betegágyig” címû szimpóziu-
mon.
� A Magyar Kardiológus Társaság 2005.
évi Tudományos Kongresszusán Balaton-
füreden, (2005. május 11-14.) az alábbi
elõadások hangzottak el intézetünkbõl:
Lantos J., Mühl D., Gasz B., Borsiczky B.,
Füredi R., Bogár L., Rõth E.: Leukocita
gyulladásos markerek változása pul-
monális embólia trombolitikus kezelése
során; Gasz B., Rácz B., Lénárd L., Csere-
pes B., Jancsó G., Szabados S., Sümegi B.,
Alotti N., Papp L., Rõth E.: Poly (ADP-
ribose) polymerase enzim aktivációjának
összehasonlítása extrakorporális keringés-
sel, illetve off-pump technikával végzett
koszorúérmûtétek állatkísérletes modelljé-
ben; Jancsó G., Gasz B., Cserepes B., Fe-
renci K., Seress L., Kékesi V., Rõth E.: Sejt-
szintû adaptáció vizsgálata iszkémiás szív-

betegek miokardiumában – Prekondi-
cionálható-e az iszkémiás szívizom?;
Kürthy M., Arató E., Jancsó G., Lantos J.,
Fehér I., Kollár L., Rõth E.: Egyes és ket-
tes típusú diabéteszes perifériás érbetegek
thrombocyta funkciója és szabadgyök ter-
melése; in vitro inzulin hatása.
� 2005. március 21-23-ig 12 orvos kollé-
ga vett részt alapszintû mikrosebészeti to-
vábbképzõ tanfolyamon intézetünkben,
melyet a Balesetsebészeti és Kézsebészeti
Klinikával együtt szerveztünk.
� 2005. április 11-12-én 10 orvos kolléga
vett részt a „Sebészeti varróanyagok”
posztgraduális tanfolyamon intézetünk-
ben, melyet dr. Szabó Zsolt, a BAZ Me-
gyei Kórház kézsebész fõorvosa vezetett.

ATraumatológiai Központ 
Balesetsebészeti és 

Kézsebészeti Klinikáról

� 2005. április 1-3-ig a festõi szépségû
Chamonix-ban rendezték a „Thrombosis
profilaxis az ortopéd sebészeti beavatko-
zások során” nemzetközi kongresszust ne-
ves angol, amerikai, svéd elõadók részvé-
telével. Színvonalas elõadásokon ismertet-
ték a legfrissebb kutatási eredményeket,
mind a traumatológiai, alsóvégtagi töré-
sek, mind az ortopéd betegségek, térd-,
csípõízületi protézis mûtéti kezelése kap-
csán. A workshopokon alkalom nyílott
megismerni más nemzetek által alkalma-
zott thrombosis profilaxis protokollokat.
Lehetõség volt a belgyógyászati, aneszte-
ziológiai problémák részletes megbeszélé-
sére is. Az összességében hasznos, értékes
kongresszuson klinikánkat dr. Farkas Gá-
bor képviselte. 
� 2005 április 20-22-ig Rómában rendez-
ték meg a III. International Trauma
Symposiont, melyen Nyárády József pro-
fesszor vett részt.
� 2005. április 26. és május 1. között a
Göteborgi Egyetem Ortopédiai Klinikáján
megrendezett „Osteointegrációs Kurzu-
son” Magyarországról ketten vettek részt:
dr. Móricz Ottó adjunktus és dr. Wéber
György professzor (PTE ÁOK Sebészeti
Klinika). Az ottani egyetem ortopédiapro-
fesszora által 10 éve kifejlesztett és hasz-
nált, új típusú combprotézisrõl tartottak
elõadásokat és workshopokat is rendeztek.
A protézist elsõsorban traumás amputáltak
számára fejlesztették ki. Két fõ részbõl áll:
a femurba beültetett hydroxi-apatit bevo-
natú titánhüvely, melynek egy betétrésze a
femurcsonkból kilóg. Erre a kilógó fém-
csonkra rögzítik a külsõ protézist. Több
mint 100 beteget operáltak, imponáló
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eredménnyel. A világon már több helyen
alkalmazzák ezt az új módszert: USA,
Anglia, Spanyolország, Skandináv orszá-
gok. A kurzuson való részvétel célja a
módszer hazai meghonosítása volt.
� 2005. május 5-6-án került megrende-
zésre a Traumatológiai Központ Baleset-
sebészeti és Kézsebészeti Klinikája és a
COMESA Budapest Kft szervezésében a
„Bonyolult revíziós térdprotézis-mûtét”
címû továbbképzés 35 regisztrált résztve-
võvel. A pontszerzõ továbbképzés gyakor-
lat-orientált elõadásokból és bemutató mû-
tétbõl állt. Az elõadásokat klinikánk részé-

rõl Nyárády József professzor és Vámhidy
László adjunktus, illetve vendégelõadó-
ként az ausztriai Stolzalpe Landeskran-
kenhausból Siegfried Hofmann dr. és
Martin Pietsch dr., illetve a Zimmer
Austria képviselõje, Michael Peisel tartot-
ták. A kurzuson konzultációkon, worksho-
pon és esetbemutatásokon bõséges alkalom
nyílott vitára és megbeszélésekre. A tanfo-
lyam zárásaként a résztvevõk tesztvizsgával
összesen 12 kreditpontot szereztek.
� A Traumatológiai Központ betegosztá-
lyai felújításának újabb szakasza fejezõdött
be. 10 hónapos lezárás után elkészült a volt

Honvédkórház régi épületében az I. emelet
északi szárnyán és összekötõ részén levõ
kórtermek modernizálása, vizesblokkok ki-
alakítása, a nyílászárók cseréje. Így az osz-
tály steril és szeptikus része izolálhatóvá
vált. A kórtermek ajtóinak kiszélesítésével
akadálytalanná vált a betegek szállítása ágy-
gyal is. Az átalakítás befejeztével a klinika
68 ágya egy szinten helyezkedik el, a bete-
gek, a látogatók és a személyzet számára
nagy könnyebbséget jelent a több szintnyi
lépcsõzés megszûnése. Sajnos a szeptikus
mûtõ átalakítása még nem történt meg, így
azt nem tudjuk még birtokba venni.

3/2005. számú Gazdasági Fõigazgatói Utasítás

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum önálló gazdálkodási jogkörének visszavonásáról és a kap-
csolódó ügyviteli változásokról

Preambulum
Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum (továbbiakban: Centrum) gazdálkodási mutatóinak tendenciája az elmúlt idõ-
szakban a bevezetett intézkedések ellenére nem változott a remélt mértékben. Apénzügyi helyzet további romlásának megállítása, sta-
bilizálása, majd javítása érdekében, a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzat 21. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás
alapján, a következõ intézkedéseket hozom.
Az utasítás hatálya
1. § (1) Az utasítás kiterjed a Centrum minden szervezeti egységére, az egységeknél kezelt minden keretre a pályázatok kivételével, és az
Általános Orvostudományi Kar OEP-bevétellel rendelkezõ intézeteinek OEP-forrásaira.
2. § A Centrum önálló gazdálkodási jogkörét, a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzat 22. §-ában foglalt jogkörömnél
fogva 2005. május 23-ai dátummal felfüggesztem.
Ügyviteli változások
3. § (1) Kötelezettségvállalás csak további, ezen utasításban leírt ellenjegyzéssel érvényes.
(2) Minden, korábban létrejött, de a gazdasági rendszerben nem regisztrált kötelezettségvállalás esetén meg kell szerezni a következõ
bekezdésekben leírt engedélyeket.
(3) Minden közalkalmazotti jogviszony létesítésével és személyi juttatással kapcsolatos kötelezettségvállalás a gazdasági fõigazgató
ellenjegyzésével, a Centrum elnökének támogatásával történhet.
(4) Nem vállalható kötelezettség abban az esetben, ha az elhalasztható, meg nem valósulása jelentõs kockázatot nem jelent. Különösen
ide értendõ minden beruházás, eszközbeszerzés, mûhelytõl történõ megrendelés.
(5) Kötelezettségvállalás (az eddigi aláírásokon túl) 500 ezer forint egyedi érték alatt a Centrum gazdasági igazgatója, 500 ezer forint
és a felett gazdasági fõigazgató ellenjegyzésével érvényes. Az egyedi értékeket össze kell vonni, ha az egy termék vagy szolgáltatás
egy részének ellenértékét jelenti.
(6) Raktári igénylés a 2005. év elsõ negyedévi felhasználás havi átlagáig havonta kiadásra kerülhet, ezt meghaladó mennyiség esetén a
fenti értékhatárok szerinti ellenjegyzés után adható ki a raktárból.
(7) Megrendelés csak a Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztályon, valamint az Egészségügyi Üzemeltetési és Fejlesztési Osztá-
lyon keresztül történhet.
4. § Az utasítás 2005. május 23-án lép hatályba.

Ferenci József Tasnádi Zoltán
gazdasági fõigazgató kincstári biztos


