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Kiadja az Egyetem Rektora 

A TARTALOMBÓL: 

Az ET. határozatai 2. oldal 

TDK munka 
megújításáról 6. oldal 

1994. évi 
adózási változások 17. oldal 

Központi költségvetésből 
nyerhető pénzek 19. oldal 

„A Statutum meglepően jól megfelel a 
Felsőoktatási Törvénynek" 

- beszélgetés dr. Dombi György Egyetemi titkárral -

Az utóbbi időben számos kérdés, döntés kapcsán 
jelentős szerep jutott az Egyetemi Tanácsnak. 
Azonban sokak számára még ma sem ismert, 
hogy e Testület milyen jogkörrel rendelkezik vagy 
hogy egyáltalán kik is a tagjai. Ezért dr. Dombi 
Györgyöt, az Egyetem ti tkárát kérdeztük meg e 
sokakat érdeklő kérdésről. 

- Jelen pillanatban kik az Egyetemi Tanács 
tagjai? 

- A kérdés egy kicsit meglep, mivel annak idején 
a megfelelő csoportok választották meg képviselőjü-
ket, így ismerniük kellene őket. Időnként meg kelle-
ne kérdezni a tanácstagokat tevékenységükről. A 
meglepetésem másik oka, a tanácstagok névsora is 
benne van a Tanrendben. De lássuk a névsort: Elnök 
(szavazati jog nélkül) a Rektor: Dr. Fráter Loránd. 
Szavazati jogú tagok: Dr. Papp Gyula (Pharmacoló-
giai Intézet), Dr. Dobozy Attila (Bőrgyógyászati 
Klinika), Dr. Szemere György (Orvosi Genetikai In-
tézet), Dr. Stájer Géza (Gyógyszerészi Vegytani In-
tézet), Dr. Szél Éva (Főiskolai Kar), Dr. Benedek 
György (Élettani Intézet), Dr. Kovács László (Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika), Dr. Mari Albert 
(Fogászati és Szájsebészeti Klinika), Dr. Penke Bo-
tond (Orvosi Vegytani Intézet), Dr. Méray Judit 
(Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) -
egyetemi tanárok; Dr. Dombi György (Gyógyszeré-
szi Vegytani Intézet), Dr. Falkay György (Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika), Dr. Gorzó István (Fogá-
szati és Szájsebészeti Klinika), Dr. Jancsó Gábor 
(Élettani Intézet), egyetemi docensek; Dr. Zöllei 

István (Sebészeti Klinika) - egyetemi adjunktus; 
Kiss Árpádné , Dr. Rosztóczy Istvánné (Mikrobioló-
giai Intézet), Sebesvári 
tóság) - szakdolgozók; Boldog Krisztina, Borsos 
Sándor, Csengery Attila, Kovács Andrea, Kovács 
Iván, Nagy Miklós, Olasz Edit, Papp István, Pintér 
Gábor - hallgatók. Tanácskozási jogú állandó meg-
hívott tagok: Bársony Jenőné (főnővér), Dr. Csanádi 
Lajosné (egyetemi főnővér), Dr. Dux László (oktatá-
si rektorhelyettes), Dr. Praefort László (Közalkalma-
zotti Tanács titkára), Takács János (gazdasági fő-
igazgató), Dr. Thurzó László (SZOTE Szakszervezet 
titkára) és akit az Egyetemi Tanács meghív. így 
összesen 27 szavazattal rendelkező tagja van a 
Tanácsnak. 

- A Felsőoktatási Törvény legújabb előírása 
szerint az Egyetemi Tanácsba az alkalmazottak, 
szakdolgozók beválasztása is szükséges. Milyen 
szempont szerint alakult ki az Egyetemi Tanács 
ilyen összetétele? 

- A Statutum 38. § rendelkezik az Egyetemi Ta-
nács összetételéről. Abban már rögzítve van a szak-
dolgozók jelenléte, így nem szükséges itt módosí-
tani. 

- Megfelel-e a Statutum a jelen pillanatban 
hatályos törvényeknek? 

- A Statutum meglepően jól megfelel a Felsőok-
tatási Törvénynek. A legnagyobb „újdonság" az 
hogy a Törvény az Egyetem legfelsőbb hatalmát az 
Egyetemi Tanács kezébe helyezi (pl. Statutum kidol-
gozása, módosítása, stb.). Azt hiszem, hogy a Kül-
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döttközgyűlés ennek ellenére egy igen fontos válasz
tott testület, így annak véleményezési, javaslattevő 
funkcióját meg kellene tartani. Mindenesetre ez egy 
lényeges változtatás lesz. A másik érdekes probléma, 
hogy a hallgatói képviselet jelenleg 33%, de a Tör
vény minimum 25%, maximum 33%-ot engedélyez, 
így itt nem szükséges, de lehet változtatni. További 
változtatási lehetőségek is vannak, így ezúton is ké
rem, hogy az egyetemi polgárok juttassák el hozzám 
a Statútumra vonatkozó javaslataikat.

-  Mikor lesz legközelebb Küldöttközgyűlés?
-  Szeretnénk minél hamarabb lebonyolítani, de 

arra kell gondolnunk, hogy a napirenden egy sor 
olyan kérdés fog szerepelni, amit elő kell készíteni. 
Először is a napirend első pontja a rektori beszámoló 
lesz. Másodszor el kell fogadni az új Statútumot. 
Ehhez szükséges egy sor olyan szabályzatot megal
kotni, mint a Habilitációs, Doktori, Felvételi, stb. 
Szabályzatok, Oktatói Követelményrendszer. Ezek 
készítése folyamatban van. A Habilitációs Szabályzat 
a februári, a többi a márciusi Egyetemi Tanács elé 
fog kerülni. Harmadszor a Küldöttközgyűlés mandá
tuma 1995. június 30-ig szól, de az Egyetemi és Ka

ri Tanácsok mandátuma az idén júniusban lejár. így 
a Küldöttközgyűlésen meg kell választani az 1994. 
szeptembertől működő Tanácsok tagjait. A fentiek 
alapján úgy érzem, hogy március második felében 
lehetne megtartani a Küldöttközgyűlést.

-  Várható-e a jövőben más Egyetemi szabály
zatok változása?

-  A legfontosabb talán az új Kollektív Szerződés. 
Ebben a tekintetben is a többi orvosegyetem, sőt a 
JATE előtt járunk. Remélem, hogy ez néhány héten 
belül érvénybe is lép. Át kell gondolnunk a Tanul
mányi és Vizsgaszabályzatot, a Felvételi Szabályza
tot. A Statútum elfogadása után a Kari Statútumok, a 
szervezeti egységek működési szabályzatát kell ki
dolgozni. Változtatni kell a közeljövőben egy sor 
gazdasági szabályzatunkon is, mivel a finanszírozási 
rendszer változásával le kell fektetni, hogy milyen 
beavatkozást mennyiért végez el az Egyetem; a TB- 
től, a külföldi betegek ápolásáért kapott összeget, a 
menekültek támogatásából, a Segítő Jobb-tói átutalt 
összegeket hogyan osztjuk el.

-kozel-

Az Egyetemi Tanács 1994. jauár 11-i ülésének határozatai
1. Napirendi pont: Az Egyetemi Tanács egyhangú nyílt szavazással -  Dr. Kása Péter egyetemi tanár, a 

Központi Kutató Laboratórium vezetője véleménye kikérése után -  a Központi Kutató Laboratórium mint 
szervezeti egység jövője valamint a kutatócsoport működése feltételeinek biztosítása módozatainak 
kidolgozására ad hoc bizottság kiküldését határozta el. A Bizottság elnöke Dr. Papp Gyula, tagjai: 
Dr. Jancsó Gábor, Dr. Janka Zoltán, Dr. Praefort László, Dr. Penke Botond. Az Egyetemi Tanács nyílt 
egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az elmúlt ülés óta nem merült fel semmilyen új lényeges szempont a 
vezetői megbízatás meghosszabbítása tárgyában, így arról nem kíván új titkos szavazást tartani.

2. Napirendi pont: Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül kis 
módosításokkal elfogadta a Belső Ellenőrzési Csoport Működési Szabályzatát.

3. Napirendi pont: Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással 1 tartózkodással és három nem szavazattal 
felhatalmazza a Rektort a Kollektív Szerződés tervezetének végleges kidolgozása -  a vélemények beérkezése 
és bedolgozása, valamint az érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés -  után munkáltatói oldalról 
történő aláírásra.

4. Napirendi pont: Bejelentések:
a) A gazdasági főigazgató bejelenti, hogy elkészült a Gazdasági Igazgatóság Számlarendje. Az 

Egyetemi Tanács egyhangúan felhatalmazza a főigazgatót a szabályzat aláírására, érvénybe 
léptetésére.

b) Az Egyetemi Tanács kéri az ad hoc bizottság elnökét, hogy a Habilitációs Szabályzatot minél 
előbb teijesszék széleskörű vitára.

Szeged, 1994.január 17.

Dr. Dombi György 
egyetemi titkár
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Tisztelt Szerkesztő Asszony!

Az Egyetemi Tanács ülésén 1994. január 11-én történt meghallgatásomról, mely a Központi 
Kutatólaboratórium és az ott dolgozók sorsával volt kapcsolatos, az Egyetemen különböző hírek terjedtek el. 

Az Egyetemi Tanácsülésen elhangzott szöveget írásban is leadtam és kértem a jegyzőkönyv csatolásához. 
Kérem, hogy a hiteles tájékoztatás végett, a mellékelt eredeti szöveget, a SZOTE Napló legközelebbi 

számában megjelentetni szíveskedjék.
Szeged, 1994.január 17.

Tisztelettel:

Dr. Kása Péter 
az orvostudomány doktora 

a KKL vezetője

Tisztelt Egyetemi Tanács!

Mindenekelőtt köszönöm, hogy az ülésre meghívtak. Úgy gondolom az egyetem életében rendhagyó a 
maihoz hasonló meghallgatás. S ez így is lenne rendjén. Annak, hogy élek a lehetőséggel hármas oka van;

1. A KKL sorsa
2. Az Alzheimer-kór Kutató Központ és a kutatás lehetőségei
3. A vezetői munkám értékelése az Egyetemi Tanácsban

Adl. A Központi Kutatólaboratórium sorsa

Téves az az információ, hogy a KKL-ot nekem hozta létre az Egyetem. Ez megtisztelő lett volna számomra, 
de a tények mást igazolnak. Nevezetesen, a KKL-ot az Eü. Min. hozta létre 1958-ban a vidéki 
egyetemeken (Debrecenben, Pécsett és Szegeden) azzal a céllal, hogy műszereivel és szellemi kapacitásával 
az egyetemi kutatómunkát szolgálja. Ennek megfelelően a laboratóriumoknak kutatási célműszereket 
adományozott, a költségvetésen kívül. Valamennyi kutatólaboratórium jelenleg is működik.

A laboratóriumot 1973-tól vezetem. Húsz éven keresztül a követelményeknek megfelelt. A minisztérium 
és az egyetem tudományos vezetése számos alkalommal ismerte el munkáját. Az utóbbi tíz évben 256 kutató 
(146 klinikus) tudományos igényét próbáltuk kielégíteni. Ha ez nem mindig sikerült maradéktalanul, nem az 
emberi szándékon múlott. Csak az AAS-el 225 ezer mérést végeztünk. Kollaborációban közel 400 
tudományos dolgozatban működtünk közre, melyeket közel lOOOx idéztek. Az impakt faktor összege: 
283.784. Aki a tudományos munkához egy kicsit is ért, az értékelni tudja ezeket az adatokat. Felmerül a 
kérdés, kinek az érdekét szolgálhatja egy jól működő szervezeti egység felszámolása?

Sajnálattal állapítom meg azt is, hogy eredményeink ellenére az Egyetem jelenlegi rektorának funkcióba 
lépésével létünk kérdésessé vált. Már 1992. januárjában írt levelében a következőről értesít „Vezetői 
megbízását mindaddig meghosszabbítom, míg a vezetése alatt álló szervezeti egység a jelenlegi intézményi 
szerkezetben működik, de legkésőbb 1994. június 30-ig” . A december 7-én velem közölt felszámolásra 
vonatkozó terve tehát nem újkeletű. Hogy az egyetemi statútum 31.§ (1), 37. § (4), 39 § (2), 45.§ (la), 
54. § (2) és a 75 § (2)-át nem veszi figyelembe, az számára mit sem jelent. Holott a rektornak kellene a 
törvényesség felett őrködni. Számára egy törvény van, a siyát szubjektív szándékának érvényre 
juttatása, bármi áron.

Koncepciója azonban ellentétes az 1993. évi LXXX. törvénnyel a Felsőoktatásról, mely kimondja: 47. § 
(3) „A felsőoktatási intézmény szervezetében kutatóintézet, kutatócsoport is működhet” , 111 § (1) „A 
felsőoktatási intézmény...megteremti a tudományos kutatás eszköztárát, műszerparkot létesít és tart fenn és 
biztosítja azok hozzáférhetőségét.
Úgy tűnik, a Rektor nem ismeri vagy nem akarja tudomásul venni ezt a törvényt sem.



A laboratóriumot módszeresen igyekezett tönkretenni.

Először, nem járult hozzá tudományos témánk kidolgozásához azzal az indokkal „a téma kivitelezési 
feltételeinek biztosítását -  melyeket jelenleg nem ismerek -  egyetemi színben nem tudom garantálni 
(1993. április 26.)” . Itt kívánom megjegyezni, hogy hazai és külföldi pályázati pénzekből, ekkor már 57 
millió Ft állt rendelkezésünkre, kutatási műszerek és vegyszerek vásárlására. A rektori válaszban tehát 
korábbi szándékát erősítette meg.

Másodszor, 4 intézmény 9 kutatója által kidolgozott pályázatot nem írt alá és nem továbbított, azzal az 
indoklással: „A téma kivitelezési feltételeinek biztosítását az Egyetem oldaláról nem tudom felelősséggel 
vállalni (1993. május 25.).” A két különböző tárgyú pályázat elutasításának indoklása kísértetiesen azonos, 
csak egy szót változtatott benne. Ami azt jelenti bármilyen tudományos témával próbálkozott a laboratórium, 
a Rektor, még a nyerési lehetőséget is megtagadta tőlünk, indokolatlan döntésével sújtva 3 másik 
intézmény kutatóit is. Ezen döntése is ellentétes a Felsőoktatási Törvénnyel, mely szerint „33 §(1) a 
felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói jogosultak, különösen (a) tudományos célú pályázat 
benyújtására.”

Harmadszor, amikor az elmúlt év december 7-én hivatalába hívott, mint azt már korábban is elmondtam, 
világosan tudomásomra hozta, hogy a laboratóriumot meg akarja szüntetni. Nyilvánvalóan ennek 
érdekében nem engedélyezte a már korábban megüresedett diplomához kötött állások betöltését. Mindezek 
világosan mutatják, hogy intézkedéseivel módszeresen törekedett a laboratórium megsemmisítésére. 
Utólagosan számunkra is világossá vált, hogy az állások betöltésének nem engedélyezésével a 
laboratóriumot akarta olyan helyzetbe hozni, hogy ha ott már nincs, vagy kevés diplomás van, könnyen 
lehessen dönteni az ET-ban. Másrészt, a pályázat aláírásának megtagadásával anyagi ellehetetlenülésünket 
kívánta előidézni gondolva, ha nincs pénz, nincs kutatás, ha nincs kutatás, nincs eredmény, ha nincs 
eredmény, minek a laboratórium. Az említett rektori lépéseket a tudományos munka vitele elleni 
támadásnak tartom.

A Rektor célkitűzése lelepleződött. A kérdés most már csak az, hogyan foglalnak állást a különböző 
testületek és a tudományhoz értő szakemberek, melyeket és akiket a Rektor megkerült és kimondta ránk az 
ítéletet. Hiszem, hogy az ET tagjai a tudományos munka egyetemi lehetőségének megőrzése érdekében úgy 
foglalnak állást, hogy döntésüket majd akkor is vállalhatják, amikor Fráter dr. m ár nem lesz az 
Egyetem rektora. Kérem az ET tagjait, hogy a rombolás helyett az általam tett javaslatot, az építést, a 
fejlesztést támogassák.

Ha figyelmesen elolvasták az Egyetem rektorának írt beszámolómat, világosan kitűnik, hogy én nem 
ragaszkodom a KKL-vezetöi pozíciójához. Javaslatot tettem arra, hogy azt alakítsák át Kutató 
Intézetté, melyben már nem kívánok vezető lenni. Úgy vélem azonban, hogy a most beindult Ph.D. 
képzéshez egy ilyen szervezeti egységre szükség lesz. Ha az Egyetem akarja, a Kutató Intézet létrehozására 
minden lehetősége meg van. Szeretném azonban, ha a Kutató Intézet keretében, az Alzheimer-kór Kutató 
Központot továbbra is működtethetném az eredményes kutatáshoz megfelelő személyi állománnyal, a 
szükséges műszerekkel és területen. Egyetlen kiszolgáló műszerre sem tartanék igényt. A laboratórium 
dolgozói váiják az ET bölcs döntését.

Ad2. Az Alzheimer-kór Központ és a kutatás lehetőségei

A KKL abban a speciális helyzetben van, hogy mi szerveztük meg Magyarországon az első Alzheimer-kór 
konferenciát, Kelet-Európábán mi hoztuk létre az első Alzheimer-kór Központot és mi indítottuk útjára az 
Ideg- és Elmeorvosok Társaságán belül működő Alzheimer-kór Szekciót, melynek az elnöke és titkára a 
laboratóriumban dolgozik. Egyik munkatársam 5 évet dolgozott Amerikában a Mayo Klinikán. Akadémiai 
doktori értekezését március 1-én védi. Egy másik munkatársam 6 évet dolgozott az USA jónevű
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intézeteiben, többek között a NIH-ben. A múlt évben tanszékvezetői kinevezést kapott a JATE-ra. 
Akadémiai doktori értekezését rövidesen védi. Az elmúlt időben én meghívást kaptam az Európai Alzheimer- 
kór Társaság Brüsszelben, valamint a Nemzetközi Alzheimer Társaság Torontóban tartott összejövetelére. A 
témával kapcsolatban az utóbbi 5 évben a következő helyekre hívtak meg előadástartásra: New York, 
Boston, Chicago, Springfield, Padova, Brüsszel, Louvain, Amsterdam, Toronto. Szeretném azt is 
bejelenteni, hogy 1993. augusztusában felkérést kaptam, hogy az Egyesült Államokban működő Nemzetközi 
Alzheimer-kór Alapítvány Orvosi és Tudományos Tanácsadó Testületének munkájában, -  
Magyarországot képviselve -  vegyek részt. Az Alzheimer-kór kutatása terén tehát a laboratóriumot és 
engem New Yorktól Brüsszelen át Tokióig a szakmai körökben ismernek és elfogadnak.

A laboratórium munkatársainak különböző intézetekbe való elhelyezése, valamint a műszerek szétosztása 
az egyes szervezeti egységek között viszont azzal járna, hogy az Alzheimer-kórral kapcsolatos eredményes 
munkánk megszűnne. A kutatáshoz értő, azt magas szinten művelő személyek jól tudják, hogy egy témát 
eredményesen művelni ma már csak csoportban és multidiszciplináris megközelítéssel lehetséges.

Az a rektori elképzelés, hogy mindenki ott folytassa a kutatómunkáját, mely intézetbe kerül, egyenlő 
az Alzheimer-kór Központ felszámolásával és az eredményes munka feltételeinek lerombolásával. Én 
úgy gondolom, az ET tagjaiban megvan az a felelősségtudat, hogy egy ilyen koncepciót nem támogatnak. 
Tisztelettel kérem a hallgatókat, a dolgozókat képviselő személyeket és az egyetemi tanárokat, hogy az 
általunk felmutatott eredményeket, nemzetközi elismertségünket és az Alzheimer-kór szegedi kutatásában 
betöltött koordináló szerepünket vegyék figyelembe, mielőtt állástfoglalnának.
Bízom abban, hogy egy jól funkcionáló Alzheimer-kór Kutató Központot az ET nem számol fel az 
„agykutatás évtizedében” , melyet a parlament is határozattal nemzeti célkitűzéssé emelt.

Kérem az ET tagjait, hogy állásfoglalásuk előtt, tegyék a mérlegre a rektori koncepció megszüntetésünkre 
vonatkozó indokait és azokat az eredményeket, melyeket a laboratórium a kiszolgáló munkával, az 
Alzheimer-kór kutatással és azzal kapcsolatos munka szervezésével elértünk. Hiszem, hogy az általam 
ismertetett indokok elegendőek lesznek az ET bölcs döntéséhez.

Ad3. Vezetői munkáin értékelése az Egyetemi Tanácsban

Véleményem szerint az ET velem kapcsolatos szavazása érvénytelen. Hiszen az Egyetemi Statútum 
30.§(6) szerint az „érvényes igen és nem szavazatok együttes száma nem lehet kevesebb a 
határozatképességhez szükséges létszámnál”. A tanácsülés pedig akkor határozatképes, ha azon a szavazati 
joggal rendelkező tagok 2/3-a megjelent. Esetemben az igen és nem szavazatok száma 16 volt, a Statútumban 
előírt 18 helyett. Tekintettel arra, hogy az Egyetemi Statútum a Felsőoktatási Törvény vezetői 
meghosszabbításra vonalközei szabályokat nem könnyíti, hanem tovább szigorítja az Egyetemi Statútum 
nevezett pontját a törvény nem semmisíti meg.

Kérem az Egyetemi Tanácsot a szavazás megismétlésére, a Tanács tagjait pedig arra, hogy úgy 
szavazzanak, hogy az ismételt szavazás után tiszta lelkiismerettel távozhassanak.

Szeged, 1994. január 11.

Tisztelettel:

Dr. Kása Péter 
az orvostudomány doktora 

a KKL vezetője
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FELHÍVÁS
A II. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia Gdansk-ban (Lengyelország) lesz, 1994. 

május 1 3 -1 4-én. A részvételi szándékot 1994. március 31-ig kell jelezni. Az előadás kivonatok 
beküldésének határideje: 1994. április 10. Jelentkezési lapot a következő címen lehet kérni:

Mr. PIOTR M. DOBOSZ
AFICA ISSC '94, CONFERENCE SECRETARY

Department of Clinical Anatomy

Gdansk School of Medicine 
1 Debinki Ave., PL-80211 GDANSK, Poland

Fax: + 4 8 -5 8 -3 2 5 4 7 5  vagy + 4 8 -5 8 -3 1 6 1 1 5

Fénymásolt jelentkezési lapok és „Abstract Form" a HŐK Külügyi Irodájában is átvehetők.

Dr. Mihály András 
egyetemi docens, 

a TDK Tanács elnöke

Az Egyetemi Tanács december 14-i ülésén elfogadta dr. Mihály Andrásnak, a Tudományos Diákköri 
Tanács elnöki tisztére benyújtott pályázatát. Ez alkalommal -  tekintettel az abban foglalt Cyító 
törekvésre -  teljes terjedelmében közöljük a pályázat anyagát.

A Tudom ányos Diákköri M unka m egújításának program ja

Az Egyetem Tudományos Dikköreinek (továbbiakban: TDK) feladata a tehetséges és ambiciózus 
hallgatók bevonása a tudományos kutatómunkába és az oktatásba. A TDK munka végzése közben, a 
hallgatók még egyetemi éveik alatt megismerkednek a tudományos kutatás szervezeti és működési hátterével. 
Munkájuk révén lehetőségük nyílik arra, hogy igen korán a tudományos közösségek tagjaivá válhassanak és 
alkotó tehetségüket fejlesszék. Másrészt, az oktató munkába történő bekapcsolódásukkal igen korán oktatási 
tapasztalatokra tesznek szert, fejlődik kommunikációs készségük és jelenlétükkel példaként állhatnak 
fiatalabb hallgatótársaik előtt.

Miért fontos a TDK az egyetemi tanszékek számára? Az Egyetem alapvető feladata, hogy a tudás, a 
tudomány és a kultúra képviselője és közvetítője legyen. Az értékek képviselete és közvetítése a társadalom 
számára nyilvánvaló módon kell hogy történjék, vagyis mindenki világosan lássa, hogy az Egyetem nemcsak 
az oktatás háza, hanem tágabb értelében a tudomány és a kultúra letéteményese; az az intézmény, amely 
ápolja, átmenti és továbbfejlesztve a jövőnek adja mindazon értékeket, amelyek tudomány és kultúra néven 
évezredek óta léteznek, fejlődnek s amelyek mindenféle nevelés és társadalmi előrehaladás alapjai. 
Különösen nagy szükség van erre most, amikor egy igen jelentős, korszakteremtő társadalmi átalakulás 
folyik. Szükséges, hogy az Egyetem aktívan vegye ki részét ebből -  kisugárzása, rendje és a benne folyó 
oktató-, gyógyító és kutatómunka eredményessége példaként álljon a fiatalság előtt. A szegedi Egyetem 
viszonylag rövid története alatt számos világhírű kutatót és gyógyító orvost ajándékozott a világnak -  
hagyományokban tehát nincs hiány. Az Egyetemi Tanszékek feladata, hogy őrizzék, ápolják és fejlesszék e 
hagyományokat -  és olyan távlatokat nyissanak a fiatalság előtt, amelyek (az eddigi gyakorlattal ellentétben) 
idekötik őket és tudatosítják bennük azt, hogy tehetségükre és munkájukra idehaza van szükség. Úgy vélem 
jelenleg egyik legfontosabb feladatunk az, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben az Egyetemek a 
tehetség-gondozás fellegváraivá válnak, s az egyetemi oktatói és klinikai orvosi állás rangot és megbecsülést 
jelent. Ebben a munkában az egyetemi TDK szervezeti és tartalmi megújulása jelentheti az első lépést.
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A TDK szerveződése
A TDK tanszékenként szerveződik, önkéntes alapon a diákok érdeklődésétől vezetve. Feltétlenül szükség 

van azonban arra, hogy a tanszékek felhívják a figyelmet a lehetőségekre és arra ösztönözzék a hallgatót, 
hogy tegye próbára tehetségét és ambícióját. A tanszéken belül a hallgatók kutatócsoportok tagjaivá válnak -  
ami azt jelenti, hogy feladataikat a kutatócsoport vezetője határozza meg. A tanszéken dolgozó hallgatók 
munkáját a tanszékvezető koordinálja, aki arról is gondoskodik, hogy a kezdő fiatalok szakmai oktatásban és 
rendszeres továbbképzésben részesüljenek. A továbbképzés részei mindazon gyakorlati és elméleti ismeretek, 
amelyek az adott tudományágban naprakész tudást biztosítanak.

A legfontosabb az, hogy a hallgató aktív és hatékony elméleti és klinikai kutatómunkát végezzen és 
kutatásainak eredményeit publikálni tudja. A hallgatót tehát meg kell ismertetni a tudományos kutatás 
módszertanával, és a megfelelő mennyiségű és minőségű eredmények elérésekor be kell őt vonni az intézet 
publikációs tevékenységébe. Természetes, hogy ez a folyamat fejlett és állandóan fejlődő intézeti 
infrastruktúrát tételez fel. A pályázati lehetőségek nagy választéka azonban lehetővé teszi az intézeti 
infrastruktúra folyamatos fejlesztését.

A tanszéki TDK tagjai közül kerülnek ki az intézetek demonstrátorai. Mivel a demonstrátorok oktató 
munkájukért fizetést kapnak, célszerű szigorú pályázati rendszerben kiírni a demonstrátori állásokat. A 
pályázatoknak tartalmazniuk kell (a tanulmányi eredmény és nyelvtudás igazolása mellett) az addigi TDK 
munka eredményeinek leírását is. Mindezek alapján kuratórium dönti el az állások sorsát, kiválasztva a 
legjobbakat.

Hasonlóképpen, szervezett lehetőséget kellene nyújtani a legkiválóbb TDK tagok részére a Ph.D. 
programba való bekapcsolódáshoz. Ezáltal folyamatosságot létesíthetnénk a TDK munka és a posztgraduális 
képzés között. Ez azt jelentené, hogy a legkiválóbbak az eddiginél sokkal hamarabb juthatnának tudományos 
fokozathoz -  hiszen egyetemi éveik alatt végzett kutatómunkájuk folytonossága nem szakadna meg esetleges 
álláshiány miatt.

1. fokozat 2. fokozat

Aktív TDK munka: Demonstrátori állás
tanszéki kutatócsoport kutatómunka + oktatás

3. fokozat 

Ph.D. program
tudományos minősítés megszerzése 

vagy

egyetemi állás: 
kutatómunka folytatása 

és tudományos minősítés

Minden tanszékvezető TDK képviselőket nevez ki (választás útján) egy fiatal oktató és egy diák (TDK- 
tag) személyében, akik az Egyetemi TDK Tanácsban képviselik tanszékük és kutatótársaik érdekeit. A 
tanszéki TDK-k munkáját tehát Egyetemi TDK Tanács segíti. Az Egyetemi TDK Tanács szerveződése:

1. a tanszékek küldöttei (1 oktató + 1 diák)
2. a Rektori Hivatal küldötte (1 személy)
3. a Dékáni Hivatal küldötte (1 személy)
4. Egyetemi TDK Bizottság (elnök + társelnökök)

A társelnökök az elméleti intézeteket (1 személy), a klinikákat (2 személy: 1 küldött a Fogorvosi Szakról, 
1 küldött az Általános Orvosi Szakról), a Gyógyszertudományi Kart (1 személy) és a Főiskolai Kart (1 
személy) képviselik.

Az Egyetemi TDK Tanács és Bizottság feladatai
1. Az Egyetemen folyó TDK munka pontos ismerete és nyilvántartása (hallgatók neve, témavezetők 

neve, demonstrátorok neve, tudományos publikációk száma, kongresszusi előadások 
nyilvántartása), a kutatási lehetőségek rendszeres közzététele.
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2. Tanácsadás a demonstrátori pályázatok értékelésekor.
3. TDK konferenciák és hallgatói tudományos fórumok szervezése, illetve javaslatok tétele ilyen 

irányban.
4. Hazai és külföldi társegyetemekkel kapcsolattartás; új kapcsolatok keresése.
5. Ösztöndíj- és egyéb pályázati lehetőségek felderítése és rendszeres közzététele.
6. Kapcsolat tartása az MTA Szegedi Biológiai Központ, a JATE és a Főiskolák hasonló 

intézményeivel -  kapcsolat az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságával (pl. úgy, hogy küldöttet 
delegálnánk a SZAB üléseire).

A TDK rendezvényei
A kutatómunka egyik fő célja és fontos része az eredmények közzététele. Ennek legelemibb formája a 

kongresszusi előadás. A kongresszusi előadás fejleszti a kommunikációs készséget, a mondanivaló 
koncentrációját, helyes illusztrálást és a vitakészséget. Ezért célszerű lenne (a hagyományokhoz híven) 
évente megrendezni az Egyetemi TDK Konferenciát. A TDK Konferenciákhoz kapcsolódna az Egyetemi 
TDK Tanács nyilvános ülése, ahol a Tanács és Bizottság beszámolhatna éves munkájáról, terveiről és 
költségvetéséről is.

A TDK munka jutalmazása, menedzselése
Nem tervezzük a TDK munka külön jutalmazását. Nem támogatjuk a „kézzel írott” pályamunkák 

pénzbeli jutalmazását sem. A kézzel írott pályamunkák helyett olyan tudományos közleményeket lehetne 
jutalmazni, ahol diákkörös hallgató az első szerző. Ezek csak nyomtatásban megjelent (magyar vagy idegen 
nyelvű) tudományos cikkek lehetnek, amelyeket időről-időre pályáztatni lehetne, illetve kellene. Törekedni 
kell arra, hogy a tudományos eredmények nyomtatásban jelenjenek meg.

Természetesen nem szabad lemondani a TDK Konferenciák előadásainak díjairól: ez olyan hagyomány, 
amit feltétlenül ápolni kell.

A TDK munka menedzselése kétirányú lehet: egyrészt a kutatás anyagi feltételeinek folyamatos 
biztosítása, másrészt a hallgatók tudományos célú utazásainak olajozott támogatása. A kutatás anyagi 
feltételeit alapvetően a tanszék biztosítja. Elképzelhető azonban egy olyan Egyetemi keretösszeg vagy 
Alapítvány, amely lehetőséget nyújt évente 1-1, diákokat is foglalkoztató kutatócsoport hathatósabb 
támogatására (pl. műszer vásárlására). Egy ilyen támogatás csakis pályázat útján nyerhető el. A tudományos 
célú utazások menedzseléséhez külső forrásokat kell szerezni. A hazai és külföldi kongresszusi részvételhez 
(MOTESZ, nemzetközi társaságok, pénzintézetek, Soros Alapítvány stb.) támogatást kell kérni. Az 
Egyetemi TDK Bizottság segítsége abban áll, hogy időben tájékoztat mindenkit és segít a lehetőségek 
felkutatásában. Emellett azonban helyi forrásokból is nyújthat segítséget (Szegedi Alapítványok). Azonban 
minden esetben pályázati úton: a pályázó szakmai kvalitásai alapján. Az Egyetemi TDK Bizottság igen 
fontos feladata lenne az arra érdemes hallgatók külföldi utazásainak elősegítése. Rövid (néhány hét) és 
hosszabb (max.l év) tanulmányutak óriási segítséget jelentenek a pálya kezdetén: nemcsak szakmai 
szempontok, hanem a kapcsolatteremtés szempontjából is.

Összefoglaló
1. Az Egyetemi TDK a tanszékek szintjén szerveződik; a tanszékek tudományos műhelyeiben

2. A TDK szervesen integrálódik az Egyetem életébe, tehát lehetőség van arra, hogy a hallgató már 
diákévei alatt feljebb lépjen az egyetemi hierarchiában (demonstrátori állás); mindez azonban 
szigorú kontroll mellett, a tudományos teljesítmény alapján.

3. A TDK az egyetemi orvos-oktató-kutató állomány utánpótlását adja, s az Egyetemen folyó oktató
gyógyító-kutatómunka minőségét tükrözi.

4. Az Egyetemi TDK közösség, amely szervesen integrálódik a nagyobb kutató-gyógyító 
közösségekbe (hallgató MOTESZ-tagsága)

5. Az Egyetemi TDK munka mércéje a hazai és nemzetközi tudományos publikáció és kongresszusi 
előadás.

6. Mivel a tudományos közösség nemzetközi közösség, az egyetemi TDK vezetés egyik feladata a 
kutatómunkát végző hallgatók tudományos célú külföldi utazásainak elősegítése.



7. Az egyetemi TDK vezetés másik feladata a TDK munka megfelelő koordinációja, értékelése és a 
TDK érdekeinek hathatós képviselete.

8. Az Egyetemi TDK-t az egyetemen folyó posztgraduális képzés szerves részévé kell tenni, ami azt 
jelenti, hogy meg kell teremteni a tudományos munka folyamatosságának a lehetőségét és a 
diákköri munkát lehetőség szerint integrálni kell a Ph.D. képzésbe.

Dr. Mihály András 
egyetemi docens 
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Orvostudományi kutatóhelyek publikációinak adatai
az 1981-1991. évekre

Intézmény
neve

Diplomások
száma*

Összes közlemények 
száma

Egy diplomásra eső 
közlemények száma

DOTE 295 5.086 17

POTE 208 3.979 19

SOTE 653 10.159 16

SZOTE 375 9.073 24

Országos „FJC” Sugárbioi. és 
Sugáreü. Int. 75 542 7

Orsz. Haematológiai 
Intézet 129 510 4

Orsz. Idegsebészeti 
Tud. Int. 79 252 3

Orsz. „Johan Béla” 
Közegészs. Int. 156 1.028 7

Orsz. Munka- és 
Üzemegészs. Int. 127 291 2

Orsz. Onkológiai 
Intézet 209 903 4

MTA-Kísérleti Kút. Int. 48 557 12

Szent Imre Kórház-Rend. 156 174 1

ÖSSZESEN: 2.510 32.554 13 **

* egyetemeknél 1990. évi adat 
intézeteknél 1991.évi adat

** vizsgált intézmények átlaga



Orvostudományi kutatóhelyek publikációinak scientometriás adatai
az 1981-1991. évekre

Intézmény neve Kumulatív impakt 
faktor (IP)***

Citációk száma Megjelent könyv 
(részlet) száma

Összes
közlemények

száma

Ebből nemzetk.
folyóiratban 

közölt közlemény 
száma*

Szervezeti
egységek**

Egy szervezeti 
egységre jutó 

kumulatív impakt 
faktor****

DOTE 3.101 9.086 662 5.086 2.167 37 84
POTE 2.502 8.877 493 3.979 1.681 37 68
SOTE 5.382 17.170 1.381 10.159 3.286 54 100
SZOTE 3.595 14.893 991 9.073 3.819 48 75
Orv ostovábbképzö 
Int.

1.158 1.592 213 2.547 834 24 48

Orsz. „FJC” 
Sugárbioi. és 
Sugáreíl. Int.

285 942 21 542 542

Orsz. Élelmezés és 
Táplálk.tud.
Intézet

18 131 80 213 52

Orsz.
Haematológiai
Intézet

524 942 102 510 290

Orsz.Pszichiatriai 
és Neurológiai 
Intézet

197 235 47 351 80

Orsz.
Idegsebészeti
Tud.Int.

106 89 25 252 82

Orsz.Kardiológiai
Intézet

119 926 67 370 72

Orsz. Korányi TBC 
és Pulmonológiai 
Intézet

127 488 14 488 91

Orsz. „Johan Béla”
Közegészségtani
Intézet

625 1.723 276 1.028 393

SZOTE NAPLÓ



Intézmény neve

Orsz. Munka- és
Üzemegészségtani
Intézet

Orsz.
Reumatológiai és
Fizikoterápiás
Intézet

Orsz.Onkológiai
Intézet

Orsz.
Sportegészségügy
Int.

MTA-Kísérleti 
Kutató Intézet

Szent-Imre 
Kórház- Rendelő

Uzsoki Kórház

Baranya megyei 
ANTSZ

Bács-Kiskun m.
önk.Kórház
Kecskemét

Békés m. 
Képv.Test. Pándy 
K .Kórház Gyula

Petz Aladár 
Megyei Kórház 
Győr

Orvostudományi kutatóhelyek publikációinak scientometriás adatai
az 1981-1991. évekre

Kumulatív impakt 
faktor (IF)***

Citációk száma Megjelent könyv 
(részlet) száma

Összes
közlemények

száma

Ebből nemzetk.
folyóiratban 

közölt közlemény 
száma*

Szervezeti
egységek**

62 1.148 52 291 87

247 625 35 592 64

387 896 94 903 210

25 41 7 290 17

1.348 4.019 63 557 447

255 1.417 21 174

56 138 51 233 78

14 78 3 41 12

13 128 4 104 24

50 134 — 164 52

30 43 15 525 53

Egy szervezeti 
egységre jutó 

kumulatív impakt 
faktor****

C/3
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Orvostudományi kutatóhelyek publikációinak scientometriás adatai
az 1981-199L évekre

Intézmény neve Kumulatív impakt Citációk száma Megjelent könyv Összes Ebből nemzetk. Szervezeti
faktor (IF)*** (részlet) száma közlemények

száma
folyóiratban 

közölt közlemény 
száma*

egységek**
Egy szervezeti 
egységre jutó 

kumulatív impakt 
faktor****

j/*
<
©

i

c

Hajdú-Bihar m. 
Önk.Kenézy Kh.R. 
Debrecen

248 345 4 162 111

Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Önk.Jósa 
A.Kh.Ri. 
Nyiregyh.

5 34 6 181 15

Vas m.Kh. Rend. 
Szombath.

45 159 31 478 22

Főv.önk.Péterfy S. 
utcai Kh.

48 176 7 200 28

Budai
Gyermekkórház
Ri.

24 77 28 103 8

Szabadságh.
Gyermekkh.

9 51 25 161 13

Városi Kórház 
Szigetvár

29 95 — 19 10

Ö S S Z E S E N : 20.634 66.698 4.818 37.784 14.640

Megjegyzések:

*a Current Contents-ben megjelenő folyóiratokban közölt közlemények száma 

♦♦egyetemek esetén az egyetemen belüli szervezeti egységek (klinika, intézet stb.) 

♦♦♦szaklapok impakt faktora szorozva a benne megjelent cikkek számával 

♦♦♦♦kumulatív impakt faktor szervezeti egységek száma (egyetemek esetén)



2ndINTERNATIONAL STUDENTS'SCIENTIFIC
CONFERENCE

May 13-14, 1994, Gdansk, Poland

C allfór Papcrs

The Sludents’ Scientific Society at the Gdansk School o f  Medicine invites all medical 
síudenís to submit their orminál unpublished papcrs fó r  ihe generál program during íhe 2nd  
International Students' Scientific Confcrence, which will be held in May 13-14, 1994, in 
Gdansk, Poland. The final program, regislration matters and hotel Information will be 
provided. A 10 minute órai presentation, a 10 minute poster presenlation and discussions 
periods will be in English or Polish, bút English isprefered.

Guidelines

1. Capital ize title.
2. List authors'full names wilh degrees; academic, company or hospital affüialion, address.
3. Indicate the presenting author's name.
4. The abstract, a single-spacedparagraph less than 250 words in length, must include 

defmition o f  all abreviations, purpose o f  the study, experimental design, subjects and 
procedures, major résülts andyour interpretáljon.

5. Submit one original and two legible photocopies.
6. Please indicate clearly ifyou présént a poster or an órai presentation.
7. Abstract présén tér must be regi sí eredfór conference.
8. A bs/racts must be presenled in English only.

□  I request a formai invitation to attend.

The deadline date fó r participant regislration is MARCII 31, 1994.

The deadline date fór abstracts submission is A P RíL 10, 1994.

Abstracts please send to:
Mr. Rafal Dziadziuszko 

ISSC '94, Scientific Program Chairman 
Department o f  Histology 

Gdansk School o f  Medicine 
I Debinki Ave., PL-80211 Gdansk, Poland 

Telephoné: + 48-58-208859 Fax: * 48-58-325475 or ♦ 48-58-316115

To obtain fo n n s please writc to:
Mr. Piotr M. Dobosz, AFICA 

ISSC '94, Conference Secretary 
Department o f  Clinical Analomy 

Gdansk School o f  Medicine 
l Debinki Ave., PL-80211 Gdansk, Poland 

Telephoné: +48-58-478222 ext. 1055 Fax: +48-58-325475 or +48-58-3JÓI 15



Wellcome Address___________________________

It is our pleasurc lo invite you to attend (he 2nd 
International Students' Scicntific Con/ercnce, which 
will be heldMay 13-14, 1994, in Gdansk, Poland.

The mcdícal students who arc planning to attend this 
meeting can be sure that they will find new ideas and 
contacts wlth collegucs’, ■ a fórum fór exchange o f 
sclentific expcrlences as well as spend two enjoyable 
days.

We hope that you will take part in the 2nd 
International Students' Scicntific Conference and we 
are looking forward to seeing you in Gdansk.

Most cordially

General Information

Deadlines:
March 31, 1994 Conference Registration A

Hotel Accomodation 
April 10, 1994 Abstract Submission

OÍTicalal laneuaee:
OJficial language at the conference will be English 
and Polish, bút English will be prefered.

Conference Site:
Instttute o f Medical Sciences, Gdansk School o f 
Mediclne, 1 Debinki Ave., Gdansk.

Registration:
Will be acceptcd on the Registration A Hotel 
Accomodation Form only. Allparticipants will récéivé

additional Information afer thelr registration form 
has offcialy been confirmed.

Publication:
Abstracts o f the contributed papers will be published 
in an ojficial Abstract Dook, which will be provided at 
the conference.

Hotel Accomodation:
Hotel Accomodation will be provided fór a limited 
number o f partlcipants. The rooms will be avallable In 
the Students' Residences o f the Gdansk School o f 
Mediclne and other. International participants are 
entitlcd to free accomodation.

Social Program:
Lunches will be available in the Students' Restaurant 
o f the Gdansk School o f Medicine fór the price o f ca. 
20,000 21. each. International participants are 
entitlcd to free lunches.

O fT ic ia l In v itá ljo n :
An invitálton can be sent on the request o f the 
p a rtic ip an t.  ■

Ccrlificate oíParticipatlon:
A certificate will be given at the conclusion o f the 
conference to all registered participants.

Send abstracts to:
Mr. Rafal Dziadziuszko, Scientific Program 
Chairman.Department ofHistology, Gdansk School o f  
Medicine, 1 Debinki Ave., PL-802I1 Gdansk, Poland, 
Phone +48-58-208859, Fax: +48-58-325475 or 
+ 48-58-316115

Other enauiríes please contact:
Mr. PiotrM. Dobosz, AFICA, Conference Secretary, 
Department o f Clinical Anatomy, Gdansk School o f 
Medicine, 1 Debinki Ave., PL-80211 Gdansk, Poland, 
Phone: +48-58-478222 ext.1055, Fax:+48-58-325475 
or +48-58-316115

2nd INTERNATIONAL STUDENTS' 
SCIENTIFIC CONFERENCE 

May 13-14, 1994, Gdansk, Poland

Registration A Hotel Accomodation Form

Name__________________________________

Affiliation_______________________________

Address

Phone____________________________________

Fax______________________________________

My participation will be in the form o f the:
□  poster □  órai presentation

Hotel Accomodation
□  12/13.05 □  13/14.05 □  14/15.05

□  I request a formai invitation to attend.

□  Please send me an Abstract Form.

M ail by air to:
X ----------------------------------------------------------

Mr. PiotrM. Dobosi, AFICA 
2nd ISSC, Secretary o f the Conference 

Department of Clinical Anatomy 
Gdansk School o f  Medicine 

1 Debinki Ave.
PL-80211 GDANSK 

POLAND
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Tisztelt Cím!

A Kormány 1991-ben kidolgozott hároméves ifjúsági intézkedési programjának IV./c pontja feladatul szabta 
az Ifjúságpolitikai Kabinet (ma Humán és Ifjúságpolitikai Kabinet) Elnökének az állami szervek és a 
korosztályi érdekképviseleti szervezetek együttműködésének intézményesítését.

Az irányításom alá tartozó ifjúsági Koordinációs Titkárság számos civil szervezet bevonásával, a Humán és 
Ifjúságpolitikai Kabinet Elnökének jóváhagyása alapján kidolgozta az együttműködés kereteinek 
megteremtésére hivatott Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum (IEF) működésének rendjét, felépítését.

Váijuk minden alapszabályban ifjúsági, gyermek, valamint ifjúságért, gyermekekért tevékenykedő 
felnőtt; önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet jelentkezését, kivéve a több 
tagszervezetet tömörítő szervezetek helyi, megyei, regionális és szakmai tagszervezeteit.

A felvételüket kérő szervezeteknek írásban meg kell küldeniük:

-  jogi képviselőjük, illetve az alapszabályuk szerint jogosultsággal bíró tisztségviselőjük által 
aláírt részvételi szándéknyilatkozatot, valamint képviselőjük és a helyettesítését ellátó személy 
nevét, jelezve a helyettesítési jogkör mértékét;

-  alapszabályukat és bírósági bejegyzésüket csatolják.

A fent említett feltételeknek megfelelő szervezetek jelentkezését 1994. január 25-ig várjuk az alábbi címre:

Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkárság 
Budapest, 1357. Pf.2. Tel: 268-3000, Fax:268-3050

A borítékra kérem írják rá: Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum (IEF).

AíZ IEF alakuló ülésének pontos időpontját és helyszínét, valamint az IEF alapszabályát külön értesítőben 
küldjük meg.

Az IEF felépítését, működésének leírását melléklet tartalmazza.

Bárdos Balázs

IFJÚSÁGPOLITIKAI EGYEZTETŐ FÓRUM
Az ifjúságot tömörítő, továbbá a gyermekek és az ifjúság érdekében tevékenykedő szervezetek a Magyar 
Köztársaság Kormánya Humán és Ifjúságpolitikai Kabinetjével együttesen Ifjúságpolitikai Egyeztető 
Fórumot hoznak létre.

Az IEF tagja lehet a Magyar Köztársaság területén bejegyzett; jogszerűen tevékenykedő; az ifjúságot 
tömörítő, vagy a gyermekek és fiatalok érdekében tevékenykedő és ezt alapszabályában rögzítő valamennyi 
jogi személyiségű társadalmi szervezet, kivéve a több tagszervezetet tömörítő szervezetek helyi, regionális és 
szakmai tagszervezeteit.

Az IEF konzultatív fórum, így határozatai sem a résztvevő szervezetek, sem a Magyar Köztársaság 
Kormánya Humán és Ifjúságpolitikai Kabinetjét nem kötelezik.



Az IEF célja az ifjúság jogainak és érdekeinek megfogalmazása, hatékony képviselete és érvényesítése 
érdekében olyan egyeztető, konzultatív tanácskozás működtetése, amely véleményt nyilvánít, és javaslatokat 
tesz az illetékes államhatalmi és önkormányzati szervek részére, új jogszabályok megalkotására, illetve a 
hatályos jogszabályok felülvizsgálata iránt.

Állástfoglal az ifjúságot érintő kérdésekben, kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
közigazgatási szerveknél az általa feltárt, vagy más úton napvilágra került szabálytalanságok megvizsgálását, 
a jogszabályi ellentmondások korrekcióját, az ifjúságot érintő káros hatások orvoslását.

A szervezet felépítése:

-  az Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum Tanácsa
-  az Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum bizottságai
-  az Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum Titkára

Az Ifjúságpolitikai Egyeztető Fórum Tanácsa

Az IEF Tanácsának szavazati joggal rendelkező teljesjogú tagjai az IEF-hez csatlakozott szervezetek egy-egy 
képviselője.
Az IEF Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Magyar Köztársaság Kormánya Humán és 
Ifjúságpolitikai Kabinetje képviselője, illetve -  szükség esetén -  az illetékes szaktárca (szaktárcák) 
képviselője (képviselői), aki (akik) az IEF határozataival kapcsolatos kormányzati álláspontról tájékoztatást 
adnak.
Az IEF Tanácsa rendes ülésszak, illetve rendkívüli ülésszak keretében folytatja munkáját.

Az IEF Tanácsa évente három rendes ülésszakon tanácskozik. A Tanács rendes ülésszaka napirendjére az IEF 
bizottságainak, illetve teljesjogú tagszervezetei képviselőinek javaslata alapján az Elnök a meghívó 
kiküldésével egy időben tesz javaslatot.
Az IEF tagjainak legalább 20%-át meghaladó számú teljesjogú tagszervezet képviselő, illetve bármelyik 
állandó bizottság írásban a javasolt napirend megjelölése mellett kezdeményezheti rendkívüli ülésszak 
összehívását a rendes ülésszakok közötti időszakban.

Az IEF Tanácsa tagjainak jogai

Az IEF Tanácsának teljesjogú tagjai jogosultak az üléseken képviselőik útján történő részvételre, az üléseken 
történő véleménykifejtésre, szavazásra, választók és választhatók.
Az IEF Tanácsának teljesjogú tagjai Alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak az üléseken való 
részvételre, tudomásul veszik, hogy amennyiben két egymást követő ülésen vagy összesen három alkalommal 
nem képviseltetik szervezetüket, úgy az Alapszabály értelmében úgy kell tekinteni, mintha a Tanácshoz való 
csatlakozásukat visszavonták volna és ezzel egy évre kizárják magukat az IEF munkájából.

Az IEF Bizottságai:

Az IEF Tanácsa tagjai sorából legfeljebb hét fős állandó bizottságokat hozhat létre. A bizottságok 
munkájában tanácskozási joggal részt vesz az illetékes tárca (tárcák) és kormányszervek képviselője 
(képviselői), illetve -  szükség szerint -  a Magyar Köztársaság Kormánya Humán és Ifjúságpolitikai 
Kabinetje képviselője.

Az IEF Bizottságai előkészítik a tanácskozás üléseit, a bizottság profilja szempontjából állástfoglalnak a 
plenáris ülés napirendjére tűzendő előterjesztésekről, önálló határozati javaslatokat készíthetnek. Bizottságuk 
nevében önálló állásfoglalást hozhatnak.
Az IEF Tanácsa egy adott témakör vizsgálata céljából Ideiglenes Bizottságot hozhat létre.

Az IEF Titkára

Az IEF Tanácsa tagjai sorából egy éves időtartamra titkárt választ. A titkár elősegíti az IEF Tanácsa Elnöke, 
Alelnöke és bizottsági elnökei feladatainak ellátását.
Nyilvántartja a szervezetek jelenlétét az IEF Tanácsa, valamint bizottságai ülésein, vezeti a tagnyilvántartást.

-------------------------------------------------------------------- SZOTE NAPLÓ
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KÖRLEVÉL
Tájékoztatom, hogy az „ALAPÍTVÁNY A MAGYAR FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS KUTATÁSÉRT’ 
újabb pályázati felhívást tett közzé a felsőoktatási képzés korszerűsítése és az oktatói, kutatói 
utánpótlás tudományos tevékenységének támogatása céljából.

A pályázati felhívást mellékelten megküldöm. Kérem szíveskedjék azt széles körben ismertetni. 

PÁLYÁZATI TERVLAP ÉS ÚTMUTATÓ a Rektori Hivatalban beszerezhető.

A pályázati tervlapon megkövetelt intézményi vélemény kialakítása céljából kérem, hogy a 
pályázni szándékozók legkésőbb

1994. február 20-ig

nyújtsák be pályázatukat 4 példányban a Rektori Hivatalba.

A Rektori Hivatal gondoskodik a pályázatok továbbításáról.

Felhívom a szíves figyelmét továbbá arra, hogy az Alapítvány Magyary Zoltán-ösztöndíjat 
alapított a fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos pályafutásának segítésére. A 
támogatással a külföldön tudományos fokozatot szerzett fiatalok hazai beilleszkedéséhez is 
szeretne az Alapítvány hozzájárulni. Ezt az ösztöndíj-felhívást is közli a Magyar Felsőoktatás, 
valamint az országos napilapok.

Tisztelettel:

Dr. Papp Gyula 
akadémikus

tanszékvezető egyetemi tanár 
tudományos rektorhelyettes

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az Alapítvány Kuratóriuma a felsőoktatási képzés korszerűsítése és az oktatói, kutatói utánpótlás 
tudományos tevékenységének támogatása céljából pályázatot hirdet.
Pályázatot nyújthatnak be felsőoktatási intézmények önálló szervezeti egységei (intézetek, tanszékek, 
laboratóriumok, kutatócsoportok stb.) és a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói.

„A” program (egyéni pályázóknak)
Az utóbbi 3 évben (legkorábban 1991-ben) doktori (PhD) fokozatot vagy a felsőoktatásról szóló törvény 
szerint azzal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett Fiatal oktatók (kutatók) pályázatot nyújthatnak 
be olyan tudományos program támogatására, amelynek eredményei a képzés fejlesztéséhez is 
hozzájárulnak.
A pályázathoz csatolni kell az azonos szakterületen működő két tekintélyes szakértő ajánlását, a pályázó 
szakmai életrajzát és publikációs jegyzékét.

Az igényelhető támogatás: min. 200 eFt, max. 1000 eFt.
A támogatás megbízási díjra, dologi kiadásokra és eszközbeszerzésre fordítható.

Az „A” programok rendelkezésére álló keret: 30 M Ft.
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A „B” program (önálló szervezeti egységek számára)
Felsőoktatási intézmények önálló szervezeti egységei pályázatot nyújthatnak be a társadalmi gyakorlat 
által igényelt oktatásfejlesztési programok támogatására, amelyek tartalmi vagy módszertani 
szempontból járulnak hozzá a képzés irányának és minőségének javításához.
A támogatás kiegészítő forrásként szolgál, ezért a pályázatban be kell mutatni a program 
megvalósítására igénybe vehető egyéb pénzeszközöket.
Egy tanszék egy pályázatot nyújthat be.
Előnyben részesülnek azok a programok, amelyek felsőoktatási intézmények, illetve szervezeti 
egységeik közötti együttműködésre épülnek.
A támogatás igényelhető megbízási díjra, dologi kiadásokra és eszközbeszerzésre.

A „B” programok céljára rendelkezésre álló keret: 70 M Ft.

A pályázati támogatást az 1994. és 1995. évre lehet igényelni az erre a célra készült Pályázati tervlap 
kitöltésével.

Az űrlapok beszerezhetők a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában 
(Budapest, V., Szalay u. 10-14. sz. fszt.) vagy az MHB „K urátor” Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél 
(1054 Budapest, Báthori u. 20.)

Beküldési határidő: 1994. március 1.

A Pályázati Tervlapot 3 példányban a következő címre kell beküldeni:

MHB „Kurátor” Alap- és Alapítványkezelő Kft.
1364 Budapest Pf. 285.

A pályázathoz csatolandó 1 db, a pályázó nevére megcímzett és bélyeggel ellátott A/5 méretű válaszboríték. 

Az Alapítvány 1994. június 30-ig dönt a pályázatokról.

A támogatás folyósításának kezdete: 1994. szeptember.

A Kuratórium nem támogatja azon pályázók programját, akik az előző pályázatokon elnyert 
támogatás felhasználásáról nem nyújtottak be tematikus és pénzügyi beszámolót.

Alapítvány
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért 

Kuratóriuma

Tisztelt Igazgató Úr!

Munkatársaink, kollégáink szakmáin kívüli emberi értékeinek kívánunk megnyilvánulási teret adni, amikor 
megszervezzük az amatőr képzőművész orvosok kiállítását azzal a bevallott szándékkal, hogy ezen keresztül is 
erősítsük az egészségügy Ön és közmegbecsülését.

Terveink szerint az

„Orvos képzőművészek Alpok-Adria találkozó”-ját 
1994. július 1. és 10. között rendezzük meg Zalaegerszegen.

Ezúttal szerelném segítségét kérni abban, hogy rendezvényünk híre eljuthasson az intézményében dolgozó 
kollégákhoz, s a képzőművészet bármely területével (festészet, szobrászat, grafika, kisplasztika, tűzzománc 
stb.) foglalkozó orvosok közül minél többen jelentkezzenek alkotásaikkal a rendezvényre.

A rendezvény szervezője a Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg művelődési intézményeinek segítségével és 
támogatásával.
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Elképzeléseink szerint megfelelő számú jelentkező esetén a beérkezett munkákat hozzáértő szakemberek, 
művészek zsűriznék, s a kiállítást a legszínvonalasabb anyagokból állítjuk össze.

Fentiek miatt kérem Igazgató Urat, hogy a mellékelt felhívás kórházán belüli terjesztésével segítse elő 
rendezvényünk sikerét.

Segítségét megköszönve, eredményekben és szakmai sikerekben gazdag új esztendőt kíván:

Dr. Várszegi József 
orvos-igazgató

„ORVOS KÉPZŐMŰVÉSZEK ALPOK-ADRIA TALÁLKOZÓJA”
1994. július 1. és 10. között.

Zalaegerszegen

A rendezvényre a képzőművészet bármely területével (festészet, szobrászat, grafika, 
kisplasztika, tűzzománc stb.) foglalkozó orvosok jelentkezését várjuk!

A beérkezett alkotásokat hozzáértő szakemberek, művészek zsűrizik, s a kiállítást a 
legszínvonalasabb anyagokból állítjuk össze.

A kiállításról katalógust készítünk!

A rendezvény szervezője a ZALA MEGYEI KÓRHÁZ Zalaegerszeg művelődési 
intézményeinek támogatásával.

Az előzetes jelentkezéseket az alábbi címre kérjük 1994. február 20-ig:

ZALA MEGYEI KÓRHÁZ 
Magyarné Kondor Judit 
PR főmunkatárs 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
Tel: (92) 311-420, (92) 311-410/110 
Fax: (92) 311-410/100

GAZDASÁGI HÍREINK
1994. évi adózásra vonatkozó változások
Összjövedelem csökkentő tételek

c. A súlyosan fogyatékos magánszemély jövedelméből havi 3.000.-Ft, ha a fogyatékos állapot az adott 
hónapban legalább egy napig fennáll.

d. A munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben befizetett (levont) tagdíj 
összege:

e. a magánszemélytől levont (általa befizetett) munkavállalói járulék összege: (1,5%)
f. a magánszemélytől a társadalombiztosításról szóló törvény alapján levont (általa befizetett) 

nyugdíjjáruléknak a járulékalap 6%-át meg nem haladó összege és egészségbiztosítási járuléknak a 
járulékalap 4%-át meg nem haladó összege, feltéve, hogy azt a magánszemély költségként számolta el.
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Adókedvezmények

A családi pótlékra jogosult magánszemély a megállapított adóból (adóelőlegből) gyermekenként 400.- Ft 
összeget vonhat le. Az a magánszemély, aki három vagy annál több gyermek után jogosult családi pótlékra, 

gyermekenként 600.- Ft összeget vonha le.

1994. év

Az adó mértéke, ha az adó alapja
0-110.000.-Ft 0%-a

110.000- 150.000.- Ft
a 110.000.- Ft-on belüli rész 20%-a

•
150.000- 220.000.- Ft
8.000.- Ft és 150.000.- Ft-on belüli rész 25 %-a

220.001- 380.000.- Ft
25.500. -  Ft és 220.000.- Ft-on belüli rész 35 %-a

380.000-550.000.- Ft
81.500. -  Ft és 380.000.- Ft-on belüli rész 40%-a

550.001.-Ft-tól
149.500. -  Ft és az 550.000.- Ft-on belüli rész 44%-a

1993. évi jövedelemigazolás, nyilatkozat kitöltéséhez tájékoztató

1993. évi jövedelemigazolást, valamint a nyilatkozatot, mely tájékoztatja Önt, hogy az 1993. évi személyi 
jövedelemadó elszámolást a munkáltató végezze el, vagy Ön önbevalló lesz 1994. január 31-ig a 
munkahelyen, a klinikákon a főnővérektől, intézetekben a titkárnőktől lehet átvenni.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a jövedelemigazolásában hiba van, kérjük ne javítsa át, hanem személyesen 
keresse fel az ügyintézőt.
Nyugdíjas dolgozók az 1993. évben összesen kapott nyugdíj együttes összegét (ÁFA pótlék kiegészítés 
nélkül) kérjük írják be a megfelelő rovatba.

Kérjük csatolni azon dolgozók még le nem adott jövedelemigazolásait, akik 1993. december 31-én a SZOTE 
alkalmazásában álltak, de jövedelemigazolásukat valamilyen okból még nem adták le (ideértve a 
munkanélküli járadékban részesült dolgozók igazolásait is), ha kérik, hogy a SZOTE végezze el az 
adóelszámolásukat.

Alapítványra befizetett összegről szóló igazolást, kérjük szíveskedjen az APEH-kal (Szeged, Bocskai u.2.) 
igazoltatni, ha adó elszámolását a SZOTÉ-n kéri elvégeztetni.

Jövedelemigazolást és a kitöltött nyilatkozat 1 pld. munkahelyén a kijelölt megbízottnak szíveskedjen 1994. 
február 25-ig átadni, aki majd továbbítja a Gzadasági Igazgatóság ügyintézői felé.

Adó visszatérítés 1994. április 2-án történik (márciusi munkabérrel).
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G azdasági Igazgatóságon belül vezető váltás történt:

Pólyák Nyina 
Fráter Zoltánné 
Novák Józsefné 
Törköly Jánosné 
Verők Emőné 
Hágelmen Endréné

főkönyvelő
bér- és munkaügyi osztályvezető 
bércsoport vezető 
SZTK csoportvezető 
számviteli csoportvezető 
leltározási csoportvezető

Tavalyi hagyományunkhoz híven az idén is közöljük a központi költségvetés azon tételeit, melyek 
lehetőséget nyújtanak pályázat útján újabb bevételek megszerzéséhez.

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséből

Miniszterelnökség
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 

Működési költségvetés
Béralap 220,3
Társadalombiztosítási járulék 93,4
Dologi kiadások 9,3

Célirányzatok

Kutatási feladatok támogatása 89,5

Alapok támogatása
Központi Ifjúsági Alap támogatása 36,0
Országos Tudományos Kutatási Alap 1920,0
Központi Műszaki Fejlesztési Alap 4680,0

Népjóléti Minisztérium

Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek

Működési költségvetés
Béralap 6705,9
Társadalombiztosítási járulék 2886,3
Dologi kiadások 8956,4

Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai

Az AlDS-program kiemelt feladatainak támogatása
Béralap 35,0
Társadalombiztosítási járulék 15,0
Dologi kiadások 150,0

Teljesítmény finanszírozás normatív követelményrendszere
Dologi kiadások 50,0
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Ifjúsági és szabadidő sport
Dologi kiadások

Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő léserterápiás, laparoszkópiás és 
endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések 

Dologi kiadások

Alkalmazott klinikai kutatás támogatása, szerv- és szövet-transzplantáció 
Béralap
Társadalombiztosítási járulék 
Dologi kiadások

Háziorvosképzés
Béralap
Társadalombiztosítási járulék 
Dologi kiadások

Ápolásfejlesztési programok 
Béralap
Társadalombiztosítási járulék 
Dologi kiadások

Egészségfejlesztési célok
Dologi kiadások

Szociális képzés, kutatás
Dologi kiadások

Térségi válságkezelő programok
Dologi kiadások

Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 
Dologi kiadások

Intézeti ápolást elősegítő betegmozgató készülékek 
Dologi kiadások

Magyar PÉT Alapítvány támogatása 
Dologi kiadások

Inkubátorok cseréje 

Egészségügyi műszer csere 

Szívsebészet fejlesztése

Felsőoktatási intézetek hallgatóinak pénzbeli juttatásai 
Dologi kiadások

300,0

80,0

45.0
18.0
87.0

30.0
12.0
38,0

15.0
6,0

70.0

960.0

10.0

371.0

15.0

15.0

10.0

100.0

400.0

200.0

25,0
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Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Tankönyvkiadás támogatása 
Béralap
Társadalombiztosítási járulék 
Dologi kiadások

Szomszédos országok diákjai (ágazati)
Dologi kiadások

Doktorandusz képzés (ágazati)
Béralap
Társadalombiztosítási járulék 
Dologi kiadások

Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazat)
Béralap
Társadalombiztosítási járulék

Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program 
Dologi kiadások

Demonstrátori díjak
Dologi kiadások

Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása 
Dologi kiadások

Felsőoktatási kutatások
Dologi kiadások

55,0
24,2

2333,1

167,0

345,3
173,9
149,8

2780.0
1220.0

301,7

12,0

14,8

100,0

Elkülönített állami pénzalapok 1994. évi kiadási előirányzatai

kiadás +  záróállomány

OTKA 1967

Műszaki Fejlesztési Alap 6668

Országos Játék Alap 1002

Nemzeti Sport Alap 400
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JOGSZABÁLY FIGYELŐ -  december
-  1993. évi XCVI. tv. Az önkéntes kölcsönös Biztosító Pénztárakról.

Magyar Közlöny, 176.szám (1993.dec.6.)
-  1993. évi XCVII. tv. Az illetékek módosításáról

Magyar Közlöny, 176.szám (1993.dec.6.)
-  10/1993.(XI. 19.) MKM rend. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. felsőoktatásban való

végrehajtásának módosítása (lényege: illetménypótlék pótlék mértéke a 
tudományos fokozattal rendelkezők részére)

-  1993. évi C.tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. módosítása
-  1993. évi Cl.tv. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló tv. módosítása.
-  1993. évi CII. tv. Az adózás rendjéről szóló tv. módosítása

A közalkalmazotti törvény változásairól
Debrecen 1-én az Országgyűlés módosította a közalkalmazotti törvényt. A 13. havi illetményt januárban 

fizetik ki. Mértéke a decemberi illetmény összegével egyenlő. Ugyanakkor, ha valakinek a közalkalmazotti 
jogviszonya december 31. előtt szűnt meg, akkor a 13. havi bérét a jogviszony megszűnésekor írásbeli 
kérelmére ki kell fizetni. A közalkalmazotti besorolás a jövőben a következőképpen alakul: a B-l fizetési 
osztályba az általános iskolai végzettséget és a középfokú szakképesítést igénylő munkakört betöltőket 
sorolják. A B-2 kategóriába azokra vonatkozik, akiknek munkaköre középfokú iskolai végzettséget igényel. A 
D kategória a felső közalkalmazotti osztály. Ide a főiskolai végzettséget igénylő munkakörben dolgozókat, a 
C fizetési osztályba pedig a középiskolai végzettséget és felsőfokúszakképzettséget igénylő munkakört 
ellátókat csoportosították. Az F fizetési osztályba kerülőket a kiemelt, illetve a felső  közalkalmazotti 
osztályba sorolták. Ezen személyek legalább hatévi közalkalmazásban állnak, továbbá minimum két, a 
munkakörük ellátásához elengedhetetlen felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint tudományos fokozattal, 
vagy posztgraduális képesítéssel rendelkeznek.

A tárca minisztere a szükséges átcsoportosításhoz egyéb, többek között képzettségi feltételeket is szabhat.

EUROTRANSMED
A SZOTE Oktatástechnikai Központjában (Dóm tér 13. IV.em.) megtekinthetők a Londonból 

közvetített, angol nyelvű EuroTransMed programok. Ezek élő, egyenes adások, és lehetőség 
van arra, hogy az elhangzott előadásokkal kapcsolatban kérdéseket tehessen fel bármelyik 
résztvevő.

A műsorok időtartama: 90 perc.

A következő két adás programja:

1994. január 25. 13 óra: Mamagement of the early postmyocardial infarction patient
1994. február 8. 13 óra: Antibiotic resistance in hospitals: problems with Gram Negative

bacteria
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SZOTE HÍREK
SZOTE HÍREK SZOTE HÍREK

Helyreigazítás!!!

Az Egyetemi Tanács 1993. november 9-i ülésének 
határozataiban -  megjelent a SZOTE Napló 4. évf. 
12.számában (1993.december) -  a 2. Napirendi pontban az 
Egyetemi Tanács 11 igen, 3 nem, 6 tartózkodással 
(értelemszerűen) támogatja az egyetemi docensi álláspályázat 
kiírását a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára. 
(Kéziratszerkesztési hiba)

Dr. Dombi György 
egyetemi titkár

-  Dr. BÁLINT GÁBOR 
SÁNDOR egyetemi docenst 
a New York Academy of 
Sciences 1994. január hó 1-i 
hatállyal a tagjai sorába 
választotta.

-  Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ tanszékvezető 
egyetemi tanárt, az orvostudomány doktorát, 
1993. december 8-i ülésén az MTA Orvosi 
Tudományok Osztálya tanácskozási jogú tag
jává választotta.

-  Dr. KIRÁLY ERZSÉ
BET egyetemi adjunktus 
(Anatómiai Intézet) 4 hó

napot töltött a Chinese University of Hong 
Kong Anatómiai Intézetében, ahol vizsgálatokat 
folytatott astrocyta tenyészeteken és tanul
mányozta az intézet oktató munkáját.

-  Dr. GELLERT ALBERTNEK, az 
Anatómiai Intézet egyetemi tanárának, születése 
centenáriumi évfordulójáról -  intézeti keretek 
között -  megemlékezést tartanak.

-  Dr. LIPOSITS ZSOLT egyetemi tanárt 
(Anatómiai Intézet) a European Federation of 
Neurological Societies Endokrinológiai 
Testületének nemzeti képviselőjévé válasz
tották.

-  Az University of Bristol posztgraduális 
képzésére vonatkozó tájékoztató megérkezett 
Egyetemünkre. Részletesebb felvilágosítást a 
Dékáni Hivatalok Tanulmányi osztálya ad.

-  Az MTA Alkaloidkémiai Munkabizottsága 
és az MTA Heterociklusos Kémiai Munka
bizottsága tagjául választotta dr. BERNÁTH 
GÁBOR tanszékvezető egyetemi tanárt és 
dr. FÜLÖP FERENC egyetemi tanárt. 
Dr. Bernáth Gábort az MTA Elméleti Szerves 
Kémiai Munkabizottsága is tagjául választotta.

-  Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 
dr. LIPOSITS ZSOLT egyetemi tanárt 
(Anatómiai Intézet) az Endokrinológiai és 
Anyagcserekutatás Bizottság tagjává delegálta.

-  Dr. NÓGRÁDI ANTAL egyetemi 
tanársegéd (Anatómiai Intézet) a University 
College of London Biológiai Intézetében töltött 
3 éves tanulmányűtját befejezve hazaérkezett. 
Kint tartózkodása során főként motoneuron 
transzplantációs vizsgálatokat végzett.



24 

5. évfolyam 1. szám 

- Dr. SONKODI SÁNDOR 
professzor az Amerikai Neph-
rologiai Társaság Vese Alapít-
ványától a legmagasabb, nem 
amerikai nephrologusnak adha-
tó kitüntetést kapta: 
„Distingunished International 
Award". A 
professzor űr 
a kitüntetést a 
múlt hónap-
ban Boston-
ban az Ameri-
kai Nephrolo-
giai Társaság 
évi kong-
resszusán vet-
te át. 

• • • • 

A 
SZOTE és a 
strasbourgi Louis Pasteur 
Egyetem Orvosi Kara között 
szerveződő kapcsolatok kere-
tén belül egyetemünk 9 hallga-
tója tölthette 1 hónapos nyári 
gyakorlatát 1993-ban a francia 
egyetem klinikáin. A folytatás-
ról a tárgyalások folyamatban 
vannak. 

- Dr. SURJÁN LÁSZLÓ 
miniszter felkérésére, 

dr. PINTÉR S Á N D O R pro-
fesszor, mint a Gyermekgyó-
gyászati Szakmai Kollégium 
elnöke, 1993. november 1-től 
részt vesz az Egészségügyi 
Tudományos Tanács Plénuma 
munkájában. 

Dr. HOLZINGER 
GÁBORT az I.sz. Belgyógyá-
szati Klinikára kirendelt főis-
kolai oktatót a THE NEW 
YORK ACADEMY OF SCI-
ENCES aktív tagjává fogadta. 

• • • • • 

- A SZOTE és az Associa-
tion des Médecins d'Origine 
Polonaise de France valamint 
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az Association Le Pont Neuf 
között kialakult kapcsolatok 
keretén belül egyetemünk 2 
fiatal orvosa l - l hónapos, egy 
szakorvosa 6 hónapos, a fe lso-
rolt francia szervezetek által 
biztosított ösztöndíjat nyert el. 

A két párizsi 
székhelyű 
szervezet 
célja, hogy 
ösztöndíjak 
adásával se-
gítse elő vég-
zős és a kelet-
európai ±11. 
fiatal orvosok 
szakmai fel-
készülését a 
közép és a 
kelet-európai 
régióban. Az 
ösztöndíj 

egyik feltétele a francia nyelv 
ismerete. 1993. szeptemberé-
ben Dr. H U D I ILDIKÓ és 
dr. MAKK L Á S Z L Ó l - l hó-
napot töltöttek a párizsi 
Bichat-Beaujon klinikáin, 6 
hónapos ösztöndíjjal dr. 
BOGÁTS GÁBOR dolgozik 
1993. novemberétől a Pitié-
Salpetriére Klinika szívsebé-
szeti osztályán 

FELHÍVÁS 

Kedvezményes SQUASH (fallabda] lehetőség! 
|É llÉHÉÉttMSl ¡¡Él • •'•'-•• • 1IIÉ1S 

SZOTE-s hallgatók, dolgozók és oktatók 

részére februártóll 

Jelentkezni lehet a Hallgatói Irodán, részletes 
Információk a PSP februári számában! 

I 
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