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Jegyzőkönyv - kivonat az Egyetemi Tanács (ET) október 14-i üléséről 

- A Rektor az 1996-ban végzett eredményes tudományos diákköri tevékenységéért, sikeres** 
pályamunkájáéit dr . Csont Tamás Bálint orvosnak és Orosz Krisztina gyógyszerésznek Apáthy 
István Emlékérmet és jutalomdíjat adott át. 

- Fekete Zoltán HÖK elnök bemutatta az ET hallgatói képviselőit. 
- Prof . dr . Dobozy Attila rektor tájékoztatta az ET-t az Egyetem pénzügyi helyzetéről, a 

folyamatban lévő perek alakulásáról, a már jogerős ítéletekről, köztük az elméleti intézeti dolgozók 
veszélyességi pótlék tárgyában benyújtott igényeiről. A Művelődési- és Közoktatási Minisztérium 
erre az előzetes számítások szerinti 117-120 milliós igénnyel szemben 20 milliós hozzájárulásáról, és 
a várható következményekről informálta az ET-t. Szólt az ügyeleti díjak tárgyában folyó 
tárgyalásokról, a Népjóléti Minisztérium által ígért 30 millió hozzájárulásról, amely 20%-át sem 
fedezi az igényeknek. Tájékoztatta a testületet a Derekegyházán megtartott endofinanszírozással 
foglalkozó tanszékvezetői testületi ülés állásfoglalásairól s kérte, hogy a tárgykörben közreadott levél 
tartalmával értsenek egyet. Kérte, hogy a korábbi, az Egyetem új belső finanszírozási rendszere 
kimunkálására kiküldött bizottságot - elnök: prof. dr. Mészáros Tamás, tagok: prof. dr. Bodosi 
Mihály, prof. dr . Csernay László, dr. Hampel György főosztályvezető, dr . Lednitzky András 
hivatalvezető - erősítse meg a testületet. 

- Az ET a rektori levélben foglaltakkal egyhangú szavazással egyetértett, kiegészítve azt azon 
kitétellel, miszerint a dr Mészáros Tamás egyetemi tanár elnökletével, dr Bodosi Mihály, dr Csernay 
László egyetemi tanárok, dr. Hampel György főosztályvezető, dr Lednitzky András hivatalvezető 
közreműködésével létrehozott bizottság az adott karok, szakok képviseletét az endofinanszírozási 
rendszer kimunkálása folyamatában az érintett kérdésköröknél feltétlenül vonják be. 

- Az ET nyílt szavazással, két tartózkodás mellett a Központi Kazánház technológiai 
berendezéseinek rekonstrukciójához 1998-ra 50 millió Ft lekötését engedélyezi, hogy a közbeszerzési 
eljárás még 1997-ben meghirdethető legyen. 

- Az ET nyílt, egyhangú szavazással az 1998. évi könyv- és folyóirat rendelés tendereztetéséhez 4 
részletben történő jövő évi fizetéssel összesen 70 millió forint fedezetet szavazott meg. 

- Prof. dr . Papp Gyula tudományos rektorhelyettes bejelentette, hogy az Egyetem jogtanácsosa 
szabályzati kontroll során kialakított álláspontját meghallgatva a Habilitációs Szabályzat II. fejezet 2. 
§ (9) bekezdését javasolja módosítani a következők szerint: „A Habilitációs Bizottság döntése ellen 
kizárólag jogszabálysértés, illetőleg az Egyetemi Habilitációs Szabályzat megsértése miatt lehet 
fellebbezéssel élni. A határozattal szemben a habilitációt kérelmező személy fellebbezést nyújthat be 
a kézhezvételtől számított 30 napon belül az Egyetem Rektorához." 

- Az ET az előterjesztett javaslatnak megfelelően, nyílt, egyhangú szavazással kiegészítette a 
Habilitációs Szabályzat II. fejezet 2. §(9) bekezdését. 
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-  A Rektor ismertette prof. dr Papp Gyula rektorhelyettes által előkészített vezetői testületi ülésen 
megtárgyalt gazdasági főigazgatói állásra kiírandó pályázati szöveget, amelyet az ET elfogadott.

-  A Rektor bejelentette, hogy a Művelődési Közlönyben megjelentetett egyetemi főtitkári állásra 
kiírt pályázatra határidőig egy anyag érkezett, a jelenleg megbízott főtitkártól -  dr. Prágai Béla 
egyetemi docenstől.

A vezetői testület az elbírálásra bizottságot jelölt ki prof. dr. Telegdy Gyula akadémikus, oktatási 
rektorhelyettes elnökével, prof. dr. Erős István GYTK dékán és dr. Boda Márta főiskola főigazgató 
közreműködésével. Az anyagok átadását megelőzően dr. Lednitzky András jogász, rektori 
hivatalvezető jogi szempontból áttekintette a pályázatot és megállapította, hogy a kiírás feltételeinek 
megfelel.

Prof. dr. Telegdy Gyula távollétében prof. dr. Erős István GYTK dékán ismertette a bizottság 
véleményét, amely a főállású egyetemi főtitkári tisztség dr. Prágai Béla egyetemi docenssel történő 
betöltését.

Hozzászólás nem lévén prof. dr. Dobozy Attila rektor titkos szavazást rendelt el, a szavazatok 
összeszámlálására dr. Mari Albert egyetemi tanárt és dr. Boda Márta főigazgatót kérte fel.

-  Az ET 29 igenlő szavazattal, egyhangúlag elfogadta dr. Prágai Béla egyetemi docens pályázatát 
a főállású egyetemi főtitkári állásra, egyben felkérte az Egyetem rektorát kinevezésére.

-A z  ET nyílt szavazással, mellett az Egyetem Devizagazdálkodási Szabályzatát elfogadta.
-  Az ET 29 igen szavazattal „A közbeszerzés egyetemi szintű szabályozása” tárgykörben 

beterjesztett szabályzatot elfogadta.
-  Prof. dr. Csanády Miklós klinikai rektorhelyettes javasolta a nemzetközileg elfogadott 

gyakorlathoz hasonlóan az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika szétválasztását Pszithiátriai Klinikára, 
illene Neurológiai Klinikára. Szólt arról, hogy tárgyalt Janka Zoltán, Vécsei László 
professzorokkal, Pető Zoltán docenssel, Pintér Sándor professzorral, Vetró Ágnes docenssel és 
ennek megfelelően a vezetői testület állásfoglalását is figyelembevéve javasolja önálló Pszichiátriai 
Klinika és Neurológiai Klinika meghirdetését, tekintve, hogy új egységek, új igazgatói pályázat 
kiírásával. A Pszichiátriai Klinikához tartozna továbbra is a Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály, 
az Alzheimer Kutató Csoport, a Pszichológiai Oktatási Csoport (amelyre azonban a meghirdetéskor 
még visszatérünk, mivel a magatartástudományt, mint a humán vonulat részét ide tervezzük 
beépíteni). A tárgyalások eredményeképpen a Gyermek- és Serdülő Pszichiátria Osztály, amely 
korábban a klinikától a Gyermekgyógyászati Klinika felügyeletébe, irányításába került, nem szeretne 
visszatérni szakmailag illetékes helyére. Az érintettek állásfoglalása alapján egy éves (1998. január 1- 
től december 31-ig) terjedő időre önálló osztály státuszt nyerne, amelynek jogosultságát ha igazolja, 
ismét felülvizsgálatra kerül.

-  Az ET 29 igen szavazattal hozzájárult az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika Neurológiai Klinika, 
ill. Pszichiátriai Klinika néven történő meghirdetéséhez -  utóbbihoz kapcsolva a Neuropszichiátriai 
Rehabilitációs Osztályt, az Alzheimer Kutató Csoportot, ill. a Magatartástudományi-Pszichológiai 
Oktatási Csoportot.

-  Az ET elfogadta, hogy a Gyermekgyógyászati Klinikától elkülönül a Gyermek- és Serdülő 
Pszichiátriai Osztály, egy évig 1998. január 1 -tői december 31-ig önállóan működik, utána a klinikai 
bizottság és a Kar véleményét meghallgatva elbírálásra kerül, hogy az önállóság életképes-e, ha 
esetleg indokolatlan, ismét a Pszichiátriai Klinikához kapcsolódik. A szakmai felügyelet a 
Pszichiátriai Klinika hatásköre.

-  Az ET 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárult a Doktori Bizottság javaslata 
alapján dr. Szabó Andrea Csilla, Sóki József, dr. Prágai Zoltán, dr. Nyirati Ildikó, Szakonyi Zsolt, 
Güntlier Gábor, dr. Molnár Katalin, Bozó Beáta, Györfy Zsuzsanna PhD. ösztöndíjuk egy éves 
meghosszabbításához.

-  A Rektor elmondta, hogy az Egyetem jogtanácsosával jogértelmeztette, majd a Művelődési- és 
Közoktatási Minisztérium illetékes főosztályának vezető helyettesével véleményezte az egyetemi 
adjunktusokra, tanársegédekre vonatkozó kinevezési intervallumok kezdő időpontját és az Egyetemen 
korábban alkalmazott gyakorlat vitatható visszamenőleges hatályát. Mindketten megerősítették 
gyakorlatunk felülvizsgálatának szükségességét, amelynek alapján javasolta a személyi állomány 
szerződéseinek áttekintését és azok pontosítását, a lejáratkor meghosszabítási javaslat esetén az új
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gyakolat érvényesítését, miszerint kezdő időpontként a törvény hatálybalépését, az 1993 évet kell 
tekinteni.

-  Az ET nyílt szavazással, egyhangúlag tudomásul vette az egyetemi adjunktusok, egyetemi 
tanársegédek kinevezése, meghosszabbításának időtartamánál a visszamenőleges hatály helyett 1993 
évtől -  a Felsőoktatásról szóló Törvény -  hatályba lépésétől történő számítási kötelezettségét.

-  A Rektor bejelentette, hogy a felsorolt, igazgatói megbízással társuló egyetemi tanári álláshelyek 
lesznek meghirdetve az alábbi szervezeti egységekhez:

Neurológiai Klinika Pszichiátriai Klinika
Népegészségtani Intézet Kísérletes Sebészeti Intézet
Klinikai Kémiai Intézet Gyógyszerkémiai Intézet

-  Az ET egyhangú, nyílt szavazással hozzájárul az álláshelyek meghirdetéséhez azzal a kitétellel, 
hogy a pályázat szövegét a novemberi tanszékvezetői, kari ülések után az ET véleményezi.

-  A Rektor 6 társprofesszori álláshely meghirdetését javasolta a vezetői testület egyetértésével, a
tanszékvezetők által kezdeményezett 10 javasolt közül:

Biokémiai Intézet 1 fő
Élettani Intézet I fő
Igazságügyi Orvotani Intézet 1 fő
Ideg- és Elmegyógyászati KI. Pszichiátriai Részleg 1 fő
II.sz. Belgyógyászati Klinika 2 fő

-  Prof. dr. Mari Albert, a Tanári Testület elnökeként jelezte, hogy a pályázati hirdetményt a 
Tanszékvezetői Testület november 3-i ülésén véleményezi.

-  Az alábbi 7 egyetemi docensi álláshely meghirdetését javasolja a Rektor a vezetői testület 
egyetértésével a tanszékvezetők által kezdeményezett 10 javasolt közül:

GYTK Gyógyszerhatástani Intézet 1 fő
GYTK Gyógyszertechnológiai Int. 1 fő
AOK I.sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő
A OK II.sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő
ÁOK Fül-Orr-Gégeklinika I fő
AOK Onkoterápiás Klinika 1 fő
ÁOK Véradó Állomás I fő

-  Az ET nyílt, egyhangú szavazással tudomásul vette és hozzájárult a Biokémiai Intézetnél, az 
Élettani Intézetnél, az Igazságügyi Orvostani Intézetnél, az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika 
Pszichiátriai Részlegénél 1-1, a II.sz. Belgyógyászati Klinikánál 2 társprofesszori álláshely, a GYTK 
Gyógyszerhatástani Intézetnél, a Gyógyszertechnológiai Intézetnél, az AOK I. és II.sz. Belgyógyászati 
Klinikájánál, a Fül-Orr-Gégeklinikánál, az Onkoterápiás Klinikánál és a Véradó Állomásnál 1-1 
docensi álláshely meghirdetéséhez.

-  Prof. dr. Papp Gyula rektorhelyettes ismertette az 1997/98. tanév kitüntetéseire beérkezett 
javaslatokat, a Tudományos Bizottság és a vezetői testület véleményét. Az ismertetett testületek 
támogatták a javaslatokat. A határidők elég rövidek, a felterjesztéseket novemberben fel kell küldeni.

-  Az ET határozata:

Széchenyi Díjra 
Szent-Györgyi Albert Díjra 
Apáczai Csere János Díjra 
Magyar Felsőoktatásért kitüntetésre 
Brunszvik Teréz Díjra 
Magyar Köztársasági Érdemérem 
Kiskeresztje kitüntetésre 
Magyar Köztársasági Arany 
Erdemkeresztre

dr. Telegdy Gyula akadémikust 
prof. emeritus dr. Kovács Gábort 
dr. Mauer Mária egyetemi adjunktust 
dr. Czipott Zoltán ny. egyetemi docenst 
Muhariné Bíró Mária vezető óvónőt

prof. emeritus dr. Gábor Miklóst

dr. Virág István egyetemi tanárt
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javasolja kitüntetésre és felhatalmazza a Rektort a határozat szükséges adatlapokkal kiegészített 
felterjesztésére a Művelődési- és Közoktatási Miniszterhez.

-  Javaslat hangzott el a Radiológiai Klinikára meghirdetett igazgatói megbízással járó egyetemi 
tanári állásra beérkezett pályázatok véleményezésére, bizottság alakítására: az ET nyílt, egyhangú 
szavazással egyetértett a Radiológiai Klinikára beérkezett pályázatok elbírálására prof. dr. Csanády 
Miklós elnökletével, prof. dr. Balogh Ádám és prof. dr. Péter Mózes (DOTE) összetételű bizottság 
felkérésével.

-  A Rektor tájékoztatta az ET-t, hogy az elméleti intézeti dolgozók egy része, mivel nem fizettünk 
számukra korábbi időszakban -  1994-1997. között -  veszélyességi pótlékot, keresettel fordult a 
bírósághoz. Az Egyetemnek vannak kötelezettségei a dolgozókkal szemben, felelős a rektor, az ET, de 
a különböző érdekképviseleti szervek is, hogy a pénzt 13-14. havai kereset ill. P2 pótlék formájában 
osztották ki. Hiába fizettük ki ezen pótlékokat, ennek beszámítására nincs lehetőség, mivel nem 
jelöltük meg a célját. Már van bírósági ítélet másodfokon is, amely egyértelműen rögzíti: bár fizettünk 
P2 pótlékot, ez a mi ügyünk, de ez nem egyenlő a veszélyességi pótlékkal. Közvetítő tárgyalások 
folytak a dolgozókkal, Laczkó Mariann és a Közalkalmazotti Tanács is korrektül képviselte a felek 
érdekeit, kompromisszumra törekedtek, de úgy tűnik megszakadtak a tárgyalások.

-  A Rektor szeretné elkerülni, hogy a dolgozóktól meg kelljen válnia az Egyetemnek. 
Elfogadhatatlannak és igazságtalannak tartja, hogy aki perel az kap pénzt, aki nem perel, az nem. Az 
MKM 20 milliót adott, az igénylők köre változik, előzetes számítások szerint 117-120 millió az igény, 
mások szerint 288 fő érintett, s ez 80 milliót jelent. Ehhez hozzájönnek a járulékok, amit az 
Egyetemnek kell átvállalnia.

-  A Rektor jelezte, hogy korrekt számításokra és felmérésekre van szükség mindkét követelésnél. 
Tárgyalni keli új lehetőségeket keresni még akkor is, ha a Minisztérium többet nem ad. Jószándékunk 
kétségtelen, a járulékokat átvállaltuk, de az összeg kevés. Mindenképpen szeretné, ha 
létszámleépítésre nem kerülne emiatt sor. A döntés azonban sürgető, jelenleg még rendelkezésre áll a 
Fráter rektor úrék által bejelentett létszámleépítéshez kapcsolt végkielégítésre leutalt összeg, ami az 
idén még az idén felhasználható.

A kb 3 milliárdos bérből 20 milliót adunk, idén nincs több pénz. A jövő évi bérfejlesztésből -  
amennyiben levonjuk a kötelezőre történő beállásokat -  kérdés mennyi marad, ha abból különítünk el, 
tovább csökkentjük az összkollektíva bérének emelési lehetőségét. Spórolni csak a 
létszámcsökkentéssel lehet. A veszélyességi pótlék és ügyeleti dijak témája kb. egyhavi bértömegét 
vinné el az Egyetemnek jövőre.

-  A Rektor javaslatot tett az ajánlat szövegére: A SZOTE ezúton is elismeri az érintettek azon 
követelésének jogosságát, amely szerint az elévülési időn belül kamatokkal együtt megilleti a 
veszélyességi pótlék. Az MKM erre 20 millió forintot adott, amelyet az Egyetem a munkáltatót
terhelő járulékokkal saját erőből egészít ki. A számítások szerint jogos követelésére....... Ft és annak
199..év....... hó....napjától járó évi 20%-os kamata, amely 1997. november 15-én.......Ft,
összesen........ Ft. A rendelkezésünkre álló összegből Önnek 1997. november 18-ig........Ft-ot tudunk
kifizetni, amely összegből a munkavállalót terhelő adó és járulékok levonásra kerülnek. Közöljük, 
hogy sajnálatunkra az Egyetem jelenlegi gazdasági helyzete az ezt meghaladó összeg kifizetését nem 
teszi lehetővé, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy az 1998. május 2-i fizetéssel együtt a 
fenti összeg további 50%-át kifizetjük. Amennyiben fenti ajánlatainkat követelése teljes 
kielégítéseként elfogadja, az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön munkaviszonyát 1999. 
december 31-ig nyugdíjazás és fegyelmi eljárás kivételével nem szüneteti meg. Amennyiben 2000. 
január 1. előtt munkaviszonyát az Egyetem fentiek kivételével inegszüneteti, az Egyetem kötelezi 
magát arra, hogy az utolsó munkában töltött napon részére a különbözetet kifizeti. Ha a fenti ajánlatot 
elfogadja, az alábbi nyilatkozatot aláírásával hitelesítve a Gazdasági Igazgatóság Bér- és Munkaügyi 
Osztályára 1997. november 10-ig juttassa vissza.

-  Az ET a Rektor által megfogalmazott ajánlatot, a veszélyességi pótlékot visszamenőleg igénylő 
elméleti intézeti dolgozók felé elfogadja. Felszólítja a Rektort a levelek névre szóló elkészíttetésére, a 
konkrét ajánlatok megtételére.

4 ___________________________________________________ SZOTE NAPLÓ

* He H<* * *



SZOTE XAPLÓ 5
VIII. évfolyam 9. szám

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának határozatai:
(az október 7-i ülés kivonata)

-  dr. Boros Mihály egyetemi docenst, mb. tanszékvezetőt túlnyomó szótöbbséggel megválasztották 
az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának jegyzőjévé.
-  Felkérik prof. dr. Bodosi Mihály dékánhelyettest és dr. Lednitzky András hivatalvezetőt, 
keressék meg az illetékes szerveket, annak jogi megteremtése végett, hogy a díjtalan gyakornoki 
rendszer kerüljön bevezetésre.

A Kar Tanácsa felkéri az Oktatási és Tanulmányi Bizottságot
-  elemezze a tanulmányi statisztikát, külön foglalkozzon az orvosi biológiai, anatómiai, szövet- 
és fejlődéstan, pathológia diszciplínák folyó oktatási tevékenységével, curriculumával, a 
vizsgakövetelményekkel, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásai betartásának 
érvényesítésével. Tegyen javaslatot intézkedések megtételére.
-  készítsen előterjesztést az orvosi képesítési kormányrendelet előírásainak a Tanulmányi- és 
Vizsgaszabályzatban történő átvezetésére, a záróvizsga rendszer módosítására, gyakorlati 
alkalmazására;
— vizsgálja felül ismét a szigorló évi famulusi rendszer gyakorlati működését, a hallgatók 
beosztását;
— tegyen javaslatot a záróvizsgák betegvizsgálati körülményeinek javítására.

-  A Kar Tanácsa megtárgyalta az orvosképzés humán vonulata átszervezésére vonatkozó 
előterjesztést, felkéri az Oktatási Bizottságot a részletes tanterv módosítási javaslat kimunkálására, 
hogy azt illeszteni lehessen az új curriculumba. Szükségesnek tartja a magatartástudományba 
foglalható diszciplínák egységes koordinációját, s erre megfelelő személy kijelölését;
-  A dr. Balogh Tibor által felajánlott magatartástudomány körébe tartozó ismeretanyag speciális 
kollégium formájában történő meghirdetését -  megfelelő tanterv benyújtását és elfogadását követően
-  támogatja, másrészt a humán vonulat oktatásában történő közreműködése témájában konzultációt 
kezdeményez vele.
-  A Kar Tanácsa felkéri az Oktatási Bizottságot a testület következő ülésére tegyen előterjesztést a 
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, illetve a tanterv módosítására az I. évfolyam I. félévi vizsgáinak 
buktató hatálya feloldására, a kapcsolódó egyéb szabályzatok kiigazítására. A javaslat vegye 
figyelembe a későbbiekben kreditrendszerre történő áttérés várható igényeit is.
-  A Kar Tanácsa ad hoc bizottságot bíz meg a klinikai gyakorlati leckekönyv megszerkesztésére dr 
Vécsei László professzor elnökletével, dr Balogh Ádám, dr Kovács László, dr Lonovics János és 
dr Pintér Sándor professzorok közreműködésével.
-  A Kar Tanácsa dr Bálint Gábor Sándor egyetemi docens klinikai pharmacológia graduális képzési 
főtárgyi diszciplína keretében történő oktatására benyújtott javaslatát speciális kollégium 
meghirdetésével tartja elfogadhatónak, amit engedélyez. A klinikai pharmacológia oktatására 
elsősorban a posztgraduális képzésben lenne igény.
-  Prof. dr. Mészáros Tamás dékán tájékoztatta a testület személyi kérdésekben előttünk álló 
döntésekről, véleményezésekről:
-  a szervezeti egységvezető életkora miatt (65. életévét betöltötte) az alábbi szervezeti egységekben 
kerül sor igazgatói tisztséggel együttjáró egyetemi tanári állás meghirdetésére:

Kísérletes Sebészeti Intézet, Népegészségtani Intézet;

-  az igazgatói állás betöltetlensége miatt kerül meghirdetésre:
Radiológiai Klinika, Klinikai Kémiai Intézet;

-  szétválasztásuk miatt kerülnek meghirdetésre:

Neurológiai Klinika, Pszichiátriai Klinika;



SZOTE NAPLŐ
VIII. évfolyam 9. szám
6 __________________

-  a vezetői kinevezési időszak lejárta miatt beszámolásra és megmérettetésre kerül sor az alábbi 
szervezeti egységeknél:

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
Biokémiai Intézet 
On’osi Biológiai Intézet 
Pathológiai Intézet
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 
Sebészeti Klinika 
Szemészeti Klinika 
Endokrinológia Önálló Osztály 
Oktatástechnikai Központ 
On'osi Informatikai Intézet

-  csak beszámolásra kerül sor a szétválasztás miatt: 
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika

prof. dr. Liposits Zsolt 
prof dr. Dux László 
prof. dr. Szabad János 
prof dr. Mikó Tivadar 
prof. dr. Méray Judit 
prof. dr. Balogh Adóm 
prof. dr. Kolozsvári Lajos 
prof. dr. Julesz János 
dr. Ringler András 
prof. dr. Hantos Zoltán

prof. dr. Janka Zoltán

5̂6 ^

Kongresszusi visszanézők

Családorvosi Intézet és Rendelő tanévnyitója rezidensek számára

Szeptember 30-án nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg a Családorvosi Intézet szokásos 
rezidensi évnyitóját, melynek az érintettek 
mellett meghívottja volt dr. Fodor Miklós az 
Országos Háziorvosi Intézet főigazgatója, dr. 
Németh Gizella, a CsM ÁNTSZ főorvosa, dr. 
Czucza Éva, a MEP ellenőrző főorvosa és dr. 
Gaál István, a Szeged MJV Önkormányzat 
Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat 
igazgató főorvosa. Prof. dr. Hajnal Ferenc a 
Családorvosi Intézet tanszékvezetője moderálta a 
késő délutánig tartó rendezvényt. Megnyitó 
beszédében prof. dr. Bodosi Mihály a SZOTE 
Szakképzési Titkárság vezetője, orvoskari 
dékánhelyettes üdvözölte az új; ez évben felvett 
22 rezidenst, s az előző évfolyamok több mint 30 
tagját. Bodosi professzor ezt követően beszélt a 
szakképzés céljáról, vázolta az egyetem 
elvárásait, a képzésben részesülök iránti 
követelményeket, dr. Fodor Miklós országos 
viszonylatban tekintette át -  a hazai 
rezidensképzés nehézségei mellett -  a magyar 
háziorvosi rendszert érintő problémákat. 
Elemezte a szakorvosképzés ezen formájának 
eddigi tapasztalatait, jövőjét, távlatait és 
lehetőségeit. Külön kiemelte a háziorvosok 
felelősségét és a társszakmákhoz fűződő viszony 
bemutatásával ecsetelte e sokrétű feladatot ellátó 
szakma megítélésének és elfogadtattásának 
kérdéseit, dr.-Németh Gizella az egészségügyi 
igazgatási terület elvárásait fogalmazta meg,

kiemelve a pályakezdő alapellátó orvosok 
nehézségeit. Nagy érdeklődés kísérte dr. Czucza 
Éva ellenőrző főorvos tájékoztatóját. A 
társadalombiztosítás mint finanszírozó és 
ellenőrző hatóság jelentős helyet foglal el az 
alapellátás személyzetének mindennapi 
tevékenységében. így érthetően izgalmat 
keltettek a receptek ellenőrzésétől a biztosítással 
kapcsolatos sokrétű adminisztratív teendőig 
terjedő intelmek. A beszámolót követő 
fórumszerű vitában elsősorban a rezidensek 27 
hónapos munkáját szakmailag irányító 
háziorvosgárda (mentorok) tette fel kérdéseit, s 
kapott rájuk „naprakész” választ, dr. Gaál István 
az alapellátás és a járóbeteg szakellátás 
kapcsolatát és egymásra utaltságát fejtegette, 
kiemelve a háziorvos személyes és elsődleges 
betegellátó szerepét.

A vitát összefoglalva Hajnal professzor azt 
emelte ki, hogy a jelenlegi egészségügyi 
alapellátásban a rezidensoktatás még mindig 
nem nyerte el megillető helyét, keretei csak 
részben kodifikáltak. Ennek ellenére 
Egyetemünk, a Családorvosi Intézet, az oktató 
kórházak és mentorok mindent megtesznek, hogy 
a képzés az eddigi színvonalon, 
zökkenőmentesen folyhassék. Zárszavában 
Bodosi professzor kifejezte elismerését az 
alapellátó szakma művelői és oktatói iránt, majd 
megismételte az intézmény együttműködési
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készségét az oktatás más részeseivel e nemes 
feladat teljesítésében.

Megjegyezzük, hogy a vidéki egyetemek 
közül intézményünkben folyik a legnagyobb 
volumenű családorvosi szakorvosképzés. Nálunk 
legnagyobb a rezidensi létszám és a szakorvosi 
átképzésben regisztrált háziorvosok száma.

* * *

VIII. évfolyam 9. szám

Reméljük, hogy az idén induló 22 
pályakezdő orvos meg tudja valósítani szakmai 
elképzeléseit és a képzés eredményeként, licence 
-  vizsgájuk sikeres letétele után elindulhat 
szakmai pályafutásuk a hazai egészségügyi 
ellátás arcvonalában.

dr. Hajnal Ferenc dr. László István 

* * *
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A Magyar Immunológiai Társaság (MIT)

A SZOTE Bőrgyógyászati Klinika szervezte az idén a Magyar Immunológiai Társaság (MIT) 
1997. évi kongresszusát október 8-10. között Szegeden, az újszegedi Rendezvényházban. A fórumon 
mintegy 200 regisztrált résztvevő volt és összesen 76 előadás hangzott el. A tudományos ülés 
résztvevőit dr. Szalay István Szeged polgármestere, majd dr. Dobozy Attila rektor köszöntötte, ezt 
követően a kongresszust dr. Erdei Anna, a MIT elnöke nyitotta meg.

A három napos tudományos fórumon meghívott előadóktól hallhattunk színvonalas 
referátumokat, melyeket a legújabb hazai immunológiai kutatásokat bemutató előadások követtek. Az 
első napon a bevezető referátumot dr. Rukovina (Horvátország) „Lymphocyte-mediated cytotoxicity 
in aging, allotransplantation and reproduction” címmel tartotta, majd dr. Falus András (Budapest) 
adott izgalmas áttekintést a jövő század orvosi diagnosztikáját forradalmasító „DNS chip-ekről”. 
Délután elméleti immunológiai alapkutatásokat tartalmazó előadások hangzottak el. A második napon 
kezdődött a kongresszus fő témája a tumorimmunológia, melyet dr. Kemény Lajos „A Kaposi 
szarkóma immunológiai vonatkozásai” című referátuma vezetett be, és a humán herpesvirus-8, 
valamint a HÍV fertőzéssel kapcsolatos újabb eredményeket felvonultató előadások követték. Ezen a 
napon később több előadást hallhattunk az autoimmun betegségek patogenezisével és 
diagnosztikájával összefüggő kutatásokról. A kongresszus harmadik napján különösen nagy 
érdeklődést váltott ki G. Stingl (Ausztria) „Immunotherapy of skin cancer: new challenges and new 
options” címmel tartott összefoglaló előadása, mely az immunológia más területein dolgozók számára 
is új megközelítési lehetőségeket vetett fel. A tudományos program a terhességi és transzplantációs 
immunológia kutatási eredményeinek ismertetésével zárult. Az egyes szekciókat széleskörű 
érdeklődés és az immunológusoknál már hagyományosnak tekinthető élénk vita kísérte.

A kongresszus zárásaként került sor a legjobb elméleti és klinikai munkák díjazására, melynek 
során nagy örömünkre a legjobb klinikai előadásért járó díjat dr. Kiss Mária és munkatársai (SZOTE 
Bőrgyógyászati Klinika) „ELISA rendszer kifejlesztése autoimmun hólyagos kórképek 
diagnosztizálására szintetikus antigenetikus epitópok felhasználásával” című előadása nyerte el.

A tudományos események mellett az állófogadás, a közös ebédek és a zenés-táncos vacsora 
nyújtott lehetőséget a vendégeknek szórakozásra és a kötetlen beszélgetésekre. A szegedi kongresszus 
sikeres megrendezésében a Kongresszus szervező bizottsága (dr. Húsz Sándor, dr. Kiss Mária, dr. 
Kenderessy Szabó Anna, dr. Gyulai Rolland) mellett nagy szerepe volt a „Congress and Hobby 
Service” Kongresszusszervező Iroda munkatársainak, akik a rendezvény technikai előkészítését, a 
szállás és társasági programok szervezését, valamint a résztvevők regisztrálását intézték.

A résztvevők számára remélhetőleg sokáig emlékezetes marad, mind a tudományos, mind a 
társasági program.

** * * * *
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A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság október 16-18-án tartotta IV. Kongresszusát az 
újszegedi Rendezvényházban.

A Kongresszuson gyakorlati jelentőségű, ha
tárterületi kérdések hangzottak el, melyek a vér
alvadási rendszer betegségeivel foglalkozó szak
embereken kívül szélesebb réteg (szív, érsebé
szek, bőrgyógyászok, nőgyógyászok, háziorvo
sok) érdeklődésére is számot tarthattak. Az ext- 
racorporális keringés kapcsán fellépő haemosta
sis zavarok, a krónikus vénás elégtelenség és a 
véralvadási zavarok nőgyógyászati, szülészeti 
vonatkozásai kérdésekkel 50 referátum és elő
adás, ill. 17 poszter bemutatása foglalkozott.

A kongresszus elérte a kitűzött célokat: az or
szág különböző területein élő szakemberek ki
cserélhették tapasztalataikat, véleményüket és bi
zonyos kérdésekben sikerült egységes elveket, 
terápiás javaslatokat is kidolgozniuk.

Az extracorporális keringés kapcsán fellépő 
haemostasis zavarok megvitatásánál a referátu
mok, előadások részletesen tárgyalták a véralva
dási rendszerben ilyenkor bekövetkező komplex 
eltérések okait, következményeit. Elvek, ajánlá
sok hangzottak el a beavatkozás előtti, alatti, utá
ni kezelést illetően.

A krónikus vénás elégtelenséggel foglalkozó 
referátumok, előadások a téma kiváló szakértői 
segítségével áttekintették a kórkép kialaku
lásának okait, diagnózisát, valamint a szükséges 
terápiát.

A vérzékenység, ill. thrombophiliás nők fo
gamzásgátlásának, terhességének, szülésének 
speciális problémáival foglalkozó előadások fon
tos, a gyakorlatban nap mint nap előforduló kér
déseket tárgyaltak.

A főtémák mellett a résztvevők a váralvadási 
rendszer kutatásában elért legújabb eredmények
ről is hallhattak. Számos előadás hangzott el a 
veleszületett thrombophiliák korszerű diagnózi
sával, kezelésével kapcsolatban.

A nívós kiállításokon a cégek képviselőivel 
mód nyílott kötetlen beszélgetésekre, kapcsola
tok kiépítésére, hasznos információk szerzésére.

A neves hazai szakemberek mellett 
Herrmann professzor a Greiswaldi Egyetem 
Humángenetikai Intézetéből beszámolt a haemo- 
philia genetikáját illető legújabb eredményekről, 
Bécsből Rintelen doktornő pedig az örökletes 
thrombosis hajlammal rendelkező nők fogamzás
gátlásának, terhességének speciális problémáiról 
tartott érdekes referátumot.

A tudományos program mellett kellemes ki
kapcsolódást jelentett a Dómban megtartott or
gonaverseny Bottkáné Égető Mária orgona- és 
Blumenschein Gábor trombitaművészek közre
működésével.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Társaságának XII. Vándorgyűlése és 
Implantológiai Társaságának III. Kongresszusa

A több mint százéves Magyar Fogorvosegyesület két olyan tagegyesülete rendezte Szegeden 
tudományos összejövetelét, amelynek szakterülete egyrészt nagyon szorosan kapcsolódik a 
mindennapi gyakorlathoz, másrészt az orvostudományban zajló technikai fejlődéssel nagyon szoros 
kapcsolatban van.

A fogpótlástanban az utóbbi évtisedekben lezajlott fejlődésre ‘több tényező volt különös 
befolyással. Ezek között az egyik a funkcionalista, az iin. gnatológiai szemlélet előtérbe kerülése, ami 
szerint foghiány esetén a gyógykezelésnek nem csak az egyes fogak pótlására kell irányulnia, hanem a 
rágókészülék egészének az optimális funkcióját kell helyreállítani. A másik fontos szemléleti változást 
hozó tényező a műtéti eljárásokkal kombinált fogpótlási módszernek, az ún. implantációs vagy más 
szóval beültetéses eljárásnak a tudományosan is megalapozottá válása. Egy további fontos tényezője 
volt a fejlődésnek a közelmúlt időszak fogászati anyagtani kutatási eredményeinek a gyakorlatban 
való megjelenése, a szájbeli korróziós hatásokat a korábbiaknál sokkal jobban elviselni képes 
fogpótlás céljára alkalmas anyagok használata, valamint az ezek megmunkálására alkalmazott 
különösen pontos megmunkálási technikák széleskörű elterjedése, beleértve a fogművek készítése 
során alkalmazható finommechanikai rögzítő elemek használatát is.

A kongresszuson ezekben a kérdéskörökben került sor 91 szakmai előadásra, köztük 2 
terjedelmesebb referátumra és 4 felkért előadásra. A két plenáris referátum a Szegedi Nemzeti
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Színházban rendezett ünnepélyes megnyitó keretében hangzott el. Közülük az egyikben Erich 
Körber professzor, a SZOTE díszdoktora az ún. hagyományos módszerekkel végzett fogpótlás 
lehetőségeiről, a másikban Axel Kirsch doktor, a fogorvosi implantológia egyik legismertebb 
nemzetközi szaktekintélye, a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának tiszteletbeli tagja, az 
ún. implantációs fogpótlás legkorszerűbb ismereteiről számolt be. A tudományos program további 
helyszínei a SZOTE Oktatástechnikai Központja és a Szemészeti Klinikájának tanterme voltak, ahol 
kilenc szekcióban hangzott el a további négy felkért referátum és a 85 szabadon bejelentett előadás.

A rendezvényre számosán érkeztek külföldről, előadóként vagy érdeklődőként, Németországból, 
Finnországból. Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Romániából, Jugoszláviából, 
Horvátországból, Ukrajnából, Lengyelországból és Bulgáriából. A résztvevők száma közel nyolcszáz 
volt.

Kiemelkedő társasági eseményei voltak a Kongresszusnak az október 23-án este az Opuszteri 
Nemzeti Emlékpark Feszty-Körkép épületében rendezett fogadás és az október 24-i esti Dómbeli 
koncert, amelyen Gregor József operaénekes lépett fel, Égető Bottka Mária orgonaművésszel.

prof. dr. Fazekas András 
a Kongresszus elnöke

j|c ^  ?jí íjc  í}c
Kitüntetések, elismerések

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának fönővérét Makra 
Irént 1997. október 23-án Népjóléti Miniszter úr „Életmű” Díszoklevél kitüntetésben részesítette. A 
főnővér 35 éves, egészségügyben eltöltött szolgálat után kapta meg a Miniszter úr elismerését 
lelkiismeretes, odaadó gyógyítómunkájáért, az osztály ápolási rendjének példaadó megszervezéséért 
és a fiatal nemzedék neveléséért.

#  $  *

dr. Novák Alexandra kitüntetése
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ez év október 8-12. között Siófokon tartotta VII. 

Kongresszusát. E rendezvényen került sor az Életmű díj átadására. Életmű díjjal azokat a 
gyógyszerészeket jutalmazza a Szövetség, akik kiemelkedően sokat tettek a szakma fejlődésének.

Az idén az Életmű díjat dr. Novák Alexandra szegedi gyógyszerész kapta, aki a 
Gyógyszertudományi Kar egyik külső előadója. Évek óta tanítja a gyógyszerészhallgatókat a 
gyógyszerügyi szervezésre, felvértezi hallgatóinkat a vezetés-szervezés ismertanyagával, segít 
eligazodni a gyógyszertárak munkájával kapcsolatos bonyolult közgazdasági és jogi szabályzók 
birodalmában.

Szeretettel és tisztelettel gratulálnak dr. Novák Alexandrának a Gyógyszertudományi Kar oktatói 
és hallgatói

* *  *■
dr. Fráter Loránd egyetemi tanárt a Radiológiai Klinika professzorát a Lengyel Orvosi 

Akadémia közgyűlése tiszteletbeli tagjává választotta.
*  *  *

prof. dr. Csernay Lászlót a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 1997. szeptember 
26-i Bükfürdőn tartott Közgyűlésén a hazai nukleáris medicina és a .Társaság érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként, elévülhetetlen érdemei alapján egyhangú szavazással a Társaság 
Tiszteletbeli Elnökévé választotta.

A Szlovén Nukleáris Medicinái Társaság elnöksége Rogaska Slatinán rendezett nemzetközi 
kongresszusuk keretében 1997. október 3-án nyújtotta át a Társaság Tiszteletbeli Tagja diplomáját 
dr. Csernay László professzornak.
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A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az 
Egyetem Gazdasági Igazgatóságán főigazgatói állás betöltésére

A gazdasági főigazgatói állásra a 4/1997. (1.31.) MKM rendelettel módosított, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 
15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet 2. számú mellékletének D pontjában foglaltaknak megfelelő 
szakképzettséggel rendelkezők pályázhatnak. A gazdasági főigazgató részletes feladatait az Egyetem 
Satutuma 95. §-a tartalmazza.

A pályázat feltételei:
-  büntetlen előélet és cselekvőképesség;
-  közgazdasági vagy jogi egyetemi diploma;
-  egészségügyi felsőoktatási gazdasági vezetői munkakörben szerzett, legalább 10 éves 
gyakorlat;
-  angol nyelven tárgyalási és levelezési készség;

A kinevezendő főigazgató javadalmazására az Egyetem Rektorával történő megegyezés szerint kerül 
sor.

A pályázathoz mellékelni kell:
-  szakmai önéletrajzot;
-  diplomát és annak hiteles másolatát;
-  legalább középfokú angol állami nyelvvizsgáról szóló bizonyítványt vagy annak hiteles 
másolatát;
-  érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-  munkahelyi működési bizonyítványt;
-  a főigazgató tevékenységre vonatkozó elképzelések leírását.

Az álláshely betöltésének időpontja: 1998. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek a Művelődési Közlönyben történt 
közzétételétől számított 30 nap.

A szabályszerűen összeállított pályázatokat a SZOTE Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 
13.) kell benyújtani.

dr. Dobozy Attila 
rektor

Néhány gondolat a Polgári Orvos Körről (POK)
A POK kb. 2 évvel ezelőtt Budapesten alakult. A parlamenti ellenzéki pártok (FIDESZ-MPP, 

MDF, KDNP, FKGP) egészségügy politikusai és polgári gondolkodású orvosok hozták létre. 
Alapvető célja az egészségügyben felmerült problémák kötetlen formában történő megvitatása és 
egyben megoldási javaslatok kidolgozása. Aktualitásoktól függően két hetente, havonta találkozunk, 
és minden alkalommal a témák elismert szakemberei vitaindító előadásokat tartanak. A POK 
megpróbál politika mentesen működni, azonban a pártok jelenléte kívánatos mindkét fél számára, 
hiszen a politikai szereplőkön keresztül próbáljuk meg a társaság által megfogalmazottakat eljuttatni a 
döntéshozókhoz illetve a jövő szempontjából a pártoknak is fontos a lehető legszélesebb körben 
megismerni az egészségügy szereplőinek állásfoglalását.

Az eltelt idő alatt több szempontból is felmerült az igény, hogy vidéken is -  főleg egészségügyi 
centrumokban -  hasonló találkozókra lenne szükség. Sokan szívesen részt vennének 
beszélgetéseinken, de a távolság, az aránylag késői időpont és nem utolsó sorban az a tény, hogy 
kinőttük a helyiségünk korlátáit, akadályozta megjelenésüket. A fenti tények és az, hogy bár a
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általános problémák az egészségügyben azonosak, de vannak helyi sajátságok, melyek esetenként más 
problémákat vethetnek fel, elindította a POK terjeszkedését.

1997 tavaszától indult el , Budapest után először a POK Szegeden is. A szervezők -  prof. dr. 
Baradnay Gyula, dr. Wittman Tibor docens, dr. Mécs László és dr.Bartha László tanársegédek -  
akarata nem különbözött a POK alapgondolatától.

Már az első alkalommal is igen szépszámú érdeklődő volt jelen és örömmel mondhatjuk el, hogy 
az érdeklődés az elmúlt időkben is folyamatos.

Meghívottaink között szerepeltek dr. Jávor András (volt Népjóléti Minisztériumi államtitkár), dr. 
Fejér László az Orvosi Kamara alelnöke,

dr. Mikola István a kórházszövetség alelnöke.
Beszélgettünk az egészségügy általános helyzetéről, az alapellátás nehézségeiről, a szakellátás 

körüli problémákról, majd elkezdtük a fekvőbeteg rendszer körüli kérdések megvitatását.
Egyik legnagyobb eredményünknek tartjuk, hogy hosszú idők óta először sikerült megszerveznünk 

a szegedi egészségügyi csúcstalálkozót”, azaz a SZOTE és a városi intézmények első számú 
vezetőinek beszélgetését.

Következő rendezvényünk
időpontja: 1997. november 20. csütörtök
témája: Az egészségügy finanszírozása, forráskeresés.

meghívottaink: dr. Gógl Árpád MOK elnök
dr. Jávor András KDSZ orvos szakértő
dr. Takács László FIDESZ-MPP eü-i kabinet tag

Rendezvényünkre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
dr. Bartha László

íj! * íjí * *

HÍREK * SZOTE HÍREK * SZOTE HÍREK
-  dr. Nagymajtényi László az orvostudomány kandidátusa 1997. október 16. és 17-én tartotta 

habilitációs előadását.
Angol és magyar nyelvű előadásának címe: „Sexually transmitted diseases -  AIDS” valamint 

„Szexuális úton terjedő megbetegedések -  syphilis, gonorrhoea, chlamydiasis” volt.
*  *  *

-  dr. Rahóty Pál, az orvostudomány kandidátusa 1997. november 3-án és november 5-én tartotta 
habilitációs előadásait.

Angol és magyar nyelvű előadásának címe: „Functional aspects in the management of soft tissue 
tumours” valamint „Radikalitási alapelvek a daganatsebészetben” volt.

' í  9  í  .

-  dr. Tanaka Masaru doktori (Ph.D.) értekezésének nyilvános vitáját 1997. október 17-én 
tartotta. Értekezésének címe: „Mutagenicitry and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines 
and phenothiazinés.”

* *  *

-  Révész Piroska a Gyógyszertechnológiai Intézet adjunktusa előadással vett részt a Brémában 
1997. szeptember 17-19. között megrendezett „4th International Workshop on Crystal Growth of 
Organic Materials” rendezvényen.

»í *  *
-  A MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizotsága Balatonszemesen 1997. 

szeptember 25-26-én tartotta éves előadóülését, amelyen a téma iránt érdeklődő mintegy száz fo vett 
részt. A SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet munkatársa, Szabóné dr. Révész Piroska egyetemi



adjunktus és dr. Kata Mihály egyetemi tanár tartott -  kutatásaikról, munkatársaikkal együtt -  
érdeklődéssel kísért beszámoló előadást.
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*  *

-  1997. szeptember 25-26-én rendezték meg a szlovéniai Portorozban a 2. Közép-Európai 
Gyógyszertechnológiai Szimpóziumot. E rendezvényen részt vettek a Gyógyszertechnológiai Intézet 
munkatársai -  dr. Erős István egy etemi tanár, dr. Hódi Klára egyetemi docens, dr. Csányi Erzsébet 
egyetemi adjunktus, ifj. dr. Kása Péter egyetemi tanársegéd, Cseme Annamária és Ehab Y. Abu- 
Eida PhD. hallgatók -  és 6 poszter előadáson mutatták be az intézet kutatásainak legújabb 
eredményeit.

í  {  í

-  1997. szeptember 23-26. között került megrendezésre a franciaországi Bordeaux-ban a 2. 
Emulziós Világkongresszus, melyen Pannonhalminé dr. Csóka Ildikó egyetemi tanársegéd és Kövér 
Tünde PhD hallgató vett részt két poszter előadással.

i

-  1997. október 5-8. között a szlovéniai Portorozban került megrendezésre a 3. Nemzetközi 
Elektronmikroszkópos Kongresszus, melyen dr. Hódi Klára egyetemi docens egy poszter előadással 
szerepelt.

*  *  *

-  A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 1997. október 6-án ünnepélyes külsőségek 
között került sor a közelmúltban tudományos fokozatot szerzett kutatók köszöntésére. Egyetemünkről 
dr. Jánossy Tamás az orvostudomány kandidátusa, dr. Szabó Ágnes az orvostudomány kandidátusa, 
dr. Farkas Gyula az orvostudomány doktora, dr. Mándi Yvett az orvostudomány doktora vették át 
oklevelüket.

í  í  í

-  dr. Kemény Lajos, dr. Kiss Mária, dr. Gyulai Roland, dr. Nagy Szilvia és dr. M olnár 
Katalin a Bőrgyógyászati Klinika munkatársai előadást tartottak Rómában a „27th Annual Meeting of 
the European Society fór Dermatological Research” kongresszuson 1997. október 4—7. között. Az 
ESDR Tudományos Bizottságának poszter díját nyerték el dr. Gyulai Roland „Neuropeptides induce 
INOS expression and nitric oxide production in humán dermal microvascular cells bút nőt in humán 
keratinocytes” és dr. Molnár Katalin „Development of a system fór the detection of circulating 
antibodies against desmosomal proteins in paients with pemphigus” című munkájukkal.

i  í  í

-  dr. Molnár József, egyetemi tanár (Mikrobiológiai Intézet) a Szervező Bizottság tagjaként részt 
vett és előadást tartott a „New Anticancer Agents” 7. konferenciáján, amelyet Athénban rendeztek 
október 12-15. között.

*  *  *

Együttműködési szerződés előkészítése

1997. október 7-12-ig a SZOTE Főiskolai Kar képviseletében 3 tagú küldöttség -  dr. Pogány 
Magdolna, dr. Helembai Kornélia, Bársonyné Kis Klára -  utazott Mannheim-Ludwigshafenbe a 
Diplomás Ápoló Szak részére oktatói és hallgatói cserét biztosító együttműkédési megállapodás 
előkészítésére.

Az utazás alkalmával megbeszélést folytattak az Ev. Fachhochschule fúr Pflege- und SoziaKvesen 
rektorával és vezető tanáraival. Ennek során megállapodtak hallgatói cserét biztosító 
együttműködésben.

^  *
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Új oktatási helyiségeket adtak át a Főiskolai Kar épületeiben:

Október 28-án a Temesvári-körúti főépületben, a korábbi kollégiumi termeket és egyéb 
helyiségeket az Egyetem saját erőből átalakította s így létrehoztak: 1 nagy előadótermet (120 fő 
részére) 2 szemináriumi helyiséget (25-30 fo) és 1 gyógytornász gyakorló helyiséget, szertárral. A 
Főiskolai Kar balfasori épületében 4 szemináriumi helyiség került átadásra, továbbá 4 oktatói szoba. 
Mindezek a termek és szobák az Egyetem felújítási keretéből, továbbá az oktatási berendezésre szánt 
pénzből valósultak meg. Létrehozásukat indokolta a tény, hogy a Főiskolai Kar nappali hallgatói 
létszáma az 1989-es 295-ről mára 622-re emelkedett, a levelezők 1991-ben harmincán kezdtek, mára 
301 főre ugrottak. Az ünnepélyes tanteremátadáson dr. Boda Márta főigazgató külön köszönetét 
fejezte ki az Egyetem főmérnökének, Róvó Istvánnak, a kivitelezés gyors és pontos megvalósításáért, 
valamint Perjésiné Bakos Zsuzsa részére, az átalakítás megszervezéséért, eredményes 
lebonyolításáért.

í  í  í

-  dr. Németh László gyermeksebész, adjunktus október 16-17-én részt vett a Gyermeksebész 
Kutatók X. Nemzetközi Kongresszusán Zürichben, ahol kutatási eredményeiről számolt be. 
Pályamunkával a jubileumi díj 3 helyezését nyerte el.

i  í  í

-  Hasso Buchrucker úr a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete október 6-án 
látogatást tett a Szemészeti Klinikán. Ez alkalommal hivatalosan átnyújtotta azt a 30.000 DM értékű 
Zeiss inverz mikroszkópot, amit Ratkay Imola tanársegéd DAAD ösztöndíjas tevékenysége alapján 
nyert el a klinika.

*  *  *

-1997. október 18-án délelőtt az Orvosi Biológiai Intézet előcsarnokában a Rektor felavatta az 
Intézet néhai igazgatójának, az Orvosi Genetikai Intézet emeritus professzorának dr. Kiszely György 
tanár úrnak emléktábláját. Egyetemünk evvel az emléktáblával kívánt tisztelegni az egykor nagy 
hírű, hallgatói, kollégái által tisztelt és szeretett Kiszely professzor emléke előtt.

*  *  *

-  1997. november 1-től egyetemi gyakornok:
dr. Czank Zoltán Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika
dr. Sághy Levente Szemészeti Klinika
dr. Szabó Krisztina Ideg- Elmegyógyászati Klinika Pszichiátriai Osztály

*  *  *  ,
-  A szegedi Közéleti Kávéház október 31-én este dr. Altorjay István ny. sebész professzort látta 

vendégül. Résztvettek még az esten, a Kávéház közönségében dr. Boda Domokos, dr. Lázár 
György, dr. Ormos Jenő és dr. Zalányi Sámuel professzorok. Az esti beszélgetés során Altorjay 
professzor rendkívül érdekes beszámolót tartott szakmai életpályája főbb állomásairól, majd fél 
évszázados sebészi munkájáról. A Kávéházban a jövőben is folytatni szeretnék a SZOTE emeritus 
professzorok életútjának bemutatását.

i  í  í

-  A Szegedi Egyetemi Almanach, 1921-1995. I. kötete (a jelenlegi József Attila 
Tudományegyetem oktatóira vonatkozó rész) megvásárolható 1.500,- Ft-ért, az Egyetemi Könyvtár 
igazgatói irodájában. (Dugonics tér 13. I. em.) délelőttönként 9-11 h között, Siketné Tolnai Zsuzsa 
irodavezetőnél.(Tel: 40-35)

i  í  í
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(Ír. Stájer Géza beszámolója dékáni tevékenységéről
(részlet)

Legfontosabbnak tartom, hogy sikerült 
megőrizni és fejleszteni a Kar imázsát. 
Megítélésem szerint a szegedi gyógyszerészkar 
nemcsak az ország kettő vagy több 
gyógyszerészképző helyének egyike, hanem több 
annál. A Kar a jelenkor gyorsan változó 
társadalmi közegében a gyógyszerésztársadalom 
stabil szakmai bázisává vált, és ezt 
rendezvényekkel, kapcsolatok építésével, 
továbbképzések révén, szakmapolitikai 
közlemények publikálásával, területi értekezlet 
tartásával, a szakmai gondolatok áramlanak szét. 
És ez így helyes, mert a délvidék 
gyógyszerészetének szellemi központja kell 
lennünk, olyan centrumnak, amelynek nemcsak 
Magyarországon, hanem a határos országokban, 
elsősorban Jugoszláviában és Romániában is 
rangja van. A Kar hírnevét természetesen 
elsősorban intézeteinek szakmai színvonala adja 
meg. Igen szerencsés, hogy hivatali időm alatt a 
tanszékek nagyszámú és nagyértékű pályázatot 
nyertek, így munkájuk tudományos színvonala és 
műszerezettségük is jelentősen növekedett. Ezen 
kívül kari pályázatokban is sikeresek voltunk. 
Hivatali időmre esett a doktori iskola beindulása, 
a habilitáció bevezetése, a közalkalmazotti 
törvény életbe lépése, a Felsőoktatási Törvény és 
a tandíj bevezetése, az egyetem akkreditációja, 
melyek megannyi új feladat megoldását 
jelentették.

Jelentős eredménynek tartom, hogy az ötéves 
képzésre áttérés után az oktatásban a 
gyógyszerészi szemlélet irányába léptünk. A 
bevezetett három szakirány polgárjogot nyert a 
szegedi képzésben és olyan tárgyak esetében, 
mint gyógyszergyártás, klinikai gyógyszerészet, 
informatika, a tananyag kialakítása és a 
beszámoltatás tekintetében előrelépés történt. 
Nehézséget jelent, hogy e tárgyaknak nincs 
tanszéke, továbbá, hogy több tárgyból nincs 
jegyzet és hogy igen nehéz megfelelő előadókat 
találni. E területen megvalósítandó feladatok 
vámak'a jelen vezetésre.

A fejlődést mutatja, hogy 1996-ban létrejött 
az ötödik kari szervezeti egység, a

* * *

Gyógyszeranalitikai Intézet. 1958, tehát csaknem 
negyven év óta ez az egyetlen új szervezeti 
egység létesült a gyógyszerészkaron. A kémiai 
tárgyak átcsoportosítása, az új intézet profiljának 
kialakítása és az adódott kedvező lehetőségek 
kihasználása a jövő feladata lesz.

Köszönet illeti a hatékony és permanens 
együttműködésért dr. Zsoldos Ferencné dékáni 
hivatalvezetőt, akire az adminisztrációs terhek és 
szervezési feladatok hárultak, aki a 
nehézségeken mesteri módon úrrá tudott lenni és 
elképzeléseim megvalósításában mindvégig 
támogatott. Szeretném még azok nevét 
felsorolni, akik a dékáni munkában közvetlenül 
segítségemre voltak: dr. Erős István 
dékánhelyettes, jelenlegi dékán, dr. Kata 
Mihály professzor, előző helyettesem, dr. Iván 
János adjunktus, dr. Regdon Géza docens és 
dr. Fülöp Ferenc professzor. Nekik köszönöm 
az együttműködést. Megköszönöm a Karnak, 
hogy elfogadott dékánnak és munkámat 
támogatta. Elnézét kérek mindenkitől, akit dékán 
ténykedésem közben megsértettem, ha volt ilyen, 
az nem volt akaratlagos.

Kívánom az új vezetésnek, hogy törekvései a 
Kar fejlesztésében sikerrel járjanak. Kívánom, 
hogy a kari integritást az új szegedi egyetem 
alakzatban is töretlenül megtartani sikerüljön. A 
tisztelt Kari Tanács aktív közreműködése igen 
fontos ehhez.

Magam visszatérek a könyvtárba és a 
laboratóriumba, vegyületeimhez. Azt gondolom, 
hogy dékáni munkám folyamán annyi 
tapasztalatot szereztem, amellyel könnyebb lesz 
fohtatni a gyógyszerészet érdekében kifejtett 
tevékenységet. Azzal fejezem be, hogy csak 
pozíciómat hagyom el, aktivitásomat nem, és 
továbbra is ugyanazt teszem, mint amikor a 
hatéves dékáni távot becsülettel végigfutottam. 
Ahhoz, hogy munkámat eredménnyel fejezzem 
be, segített Horatius Ars poeticá-jának 
gondolata: „Nagy kérdés, remeket mi teremt, a 
tudás vagy az ihlet? Nem hiszem én, hogy az 
ihlet kincsei nélkül elég a szorgalom egymaga, 
sem hogy minden a puszta tehetség. ”

* * *
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Egy pályázat margójára
(párbeszédes példázat)

-  Ön a dékáni pályázatában az oktatás jelen
tős korszerűsítését ígérte. Honnan gondolja 
ehhez az anyagi forrásokat előteremteni?

-  A dékáni pályázat beadása egy szerencsés vé
letlen folytán egybeesett a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium nagyszabású felsőoktatási 
programfinanszírozási pályázatával. Azt gondol
tam, hogy egy jól előkészített, minden részleté
ben gondosan kidolgozott kari pályázat biztosan 
nyerő lesz, így nem üres zsebbel vágunk neki az 
oktatás korszerűsítésének, egy jelentős reform 
előkészítésének.

-  Az Ön dékáni programját ismerhetik a 
SZOTE Napló olvasói. Hallhatnánk részlete
ket a pályázatról?

-  A pályázatot 1997. január 31-én hirdette meg a 
művelődési kormányzat. Egy felsőoktatási intéz
mény csak egy pályázati csomagot nyújthatott 
be, amely karonként és részprogramonként egy 
vagy több pályázati projectet foglalhatott magá
ban. A részprogramok témái és a prioritások az 
alábbiak voltak: szakok fejlesztésének és indítá
sának támogatása, az oktatástechnológiai fejlesz
tésének támogatása, tehetséggondozás támogatá
sa a felsőoktatásban -  egyebek között. Csupa 
olyan téma és feladat, amely nagy hangsúllyal 
szerepelt dékáni programomban. Érthető tehát, 
hogy lelkes voltam és bizakodó.

-  Mi volt a kari projekt alapgondolata?

-  A kiemelkedően fontos szakmai tárgyak -  
gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika, gyógyszer- 
hatástan, biofarmácia, gyógynövény- és drogis
meret, gyógyszertechnológia gyakorlati oktatásá
nak korszerűsítése, az informatika, a komputer
technika és a multimédia eszközeinek felhaszná
lása az oktatásban. Szeretnénk bevezetni a 
gyógyszerformák számítógépes tervezésének ok
tatását, a klinikai gyógyszerészet keretében a 
gyógyszerek mellékhatásainak és interakcióinak 
számítógépes programját, a gyógyszerkémia, 
gyógyszeranalitikai, gyógyszerhatástani és 
gyógyszertechnológiai oktatásának támogatását 
számítógépes oktatási programokkal, melyek le
hetővé teszik a tudásszint objektív ellenőrzését. 
Ennek alapján a végzős szakemberek képesek 
lesznek a gyógyszerészi feladatok magas szintű

*

ellátására, a gyógyszergyártás, a gyógyszerfor
galmazás és a gyógyszerellenőrzés bármely 
szintjén. Nagyobb figyelmet akarunk fordítunk 
és hatékonyabban támogatni (anyagilag is) a kari 
intézetekben folyó tudományos diákköri munkát 
és a doktori (PhD) képzést. Tervszerű tehetség
gondozást szeretnénk megvalósítani, így lehető
vé tenni a legkiválóbb hallgatók tudományos 
utánpótlássá nevelését. Az általunk kidolgozott 
projekt -  a fentieken kívül -  abban is elősegíti a 
felsőoktatási koncepció megvalósulását, hogy a 
probléma-orientált gyakorlati képzést állítottunk 
az oktatás-korszerűsítés középpontjába.

-  Hallhatnánk részleteket az egyes intézetek
terveiről, projektjeiről?

-  A Gyógyszerkémiai Intézet új szak indítására, 
ill. fejlesztésre, az oktatás-technika és a nemzet
közi kapcsolatok fejlesztésére dolgozott ki pályá
zatot. A Gyógyszertechnológiai Intézet az okta
tástechnika, a nemzetközi kapcsolatok fejleszté
sére és a tehetséggondozásra nyújtott be pályáza
tot. Hasonló célokat tűzött ki a Gyógyszerhatás
tani Intézet, a Gyógynövény- és Drogismereti In
tézet és a Gyógyszeranalitikai Intézet is. Ezekből 
a projektekből szintetizálódott a kari pályázat 
célja és feladata. A Kar összesen 27 millió Ft-ra 
pályázott és ha azt vesszük, hogy a Minisztérium 
1450 millió forint szétosztását ígérte a pályázati 
rendszerben -  nem is voltunk nagyon mohók.

-  Mennyit nyertek?

-  Semmit. A kuratórium nem az intézményeket, 
ill. az egyetemek és karok globális pályázatait ér
tékelte, hanem a rész-projekteket. A kari pályá
zat az öt intézet 11 rész-projektjéből állt, ebből 
az egyik intézet egyik projektje részesült csak tá
mogatásban. Kicsit furcsállottam ezt, hiszen az 
eredeti koncepció nem ez volt.

-  Hogyan tovább?

-  Természetesen gőzerővel a következő, az 
1998-ra ígért programfinanszírozási pályázat 
előkészítésén.

Aki kérdezett: Bárki lehet, akit érdekel a
gyógyszerképzés
Aki válaszolt: dr. Erős István

** * * *
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Kari Bizottságok a Gyógyszertudományi Karon

Tanulmányi Bizottság
Elnök: dr. Hódi Klára 
Tagok: dr. Blazsó Gábor 

dr. Kása Péter
3 fő hallgatói képviselő (a hallgatók választása alapján). Az oktatók 
megbízása két évre szól.

Fegyelmi Bizottság
Elnök: dr. Tóth László 
Tagok: dr. Kata Mihály 

dr. Gáspár Róbert 
Orosz Krisztina (póttag)
2 fő + 1 póttag hallgatói képviselő (hallgatói választás alapján)

Ösztöndíj és Tandíjbizottság
Elnök: dr. Gurkáné dr. Varga Erzsébet 
Társelnök: Mike László V. évf.
Tagok: Ráczné Halasi Marianna tanulmányi előadó és az évfolyamok 
érdekvédelmi felelőse

A bizottság elnöke tanácskozási joggal meghívhatja az Egyetem szociális főelőadóját és a Gazdasági 
Igazgatóság tandíjügyekkel foglalkozó pénzügyi szakemberét.

Dékáni bizottságok a Gyógyszerésztudományi Karon

Oktatási Bizottság
Elnök: dr. Iván János 
Titkár: ifj. dr. Regdon Géza 
Tagok: dr. Lázár László

dr. Hohmann Judit
dr. Taródi Béla (ÁOK) .
dr. Dombi András (JATE)
3 fő hallgatói képviselő (IV., V. évfolyamról)

Tudományos Bizottság
Elnök: dr. Fülöp Ferenc 
Titkár: dr. Lázár László 
Tagok: dr. Hódi Klára

dr. Báthory Mária 
dr. Blazsó Gábor 
dr. Dombi György

Szakgyógyszerészképzést előkészítő Bizottság 
Elnök: dr. Erős István 
Tagok: dr. Bernáth Gábor 

dr. Dombi György 
dr. Fülöp Ferenc 
dr. Kata Mihály 
dr. Máthé Imre 
dr. Stájer Géza 
dr. Falkay György ^ 4̂
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Az 1997/98-as tanévben az alábbi hallgatók látják el a Hallgatói Önkormányzat vezető
tisztségeit:

Fekete Zoltán ÁOK IV. évf. EHÖK elnök
Hajkó Erik ÁOK IV.évf. EHÖK elnökhelyettes
Simonka Zsolt ÁOK IV.évf. ÁOK Kari elnök
Kovács Endre GYTK V. évf. GYTK Kari elnök
Bajnok Ildikó Gyógytornász III. évf EFI elnök (1997. 10.10-ig)
Kovács Sándor Krisztián ÁOK III.évf ÁOK érdekvédelmi felelőse

1997. október 1-től az alábbi hallgatók vesznek részt a Kari Tanács ülésein:

Simonka Zsolt IV.évf. ÁOK
Czóbel Miklós V. évf. ÁOK
Solymosi Ágnes IV.évf. ÁOK
Kovács Krisztián III. évf. ÁOK
Sohár Gellért IV. évf. ÁOK
Bodonyi Kovács Gábor IV. évf. ÁOK
Hodosi Kálmán IV. évf. ÁOK
Rosta Balázs IV. évf. FOG
Vangeiis Tselos V. évf. EPSU

óttagok:
Hankovszky Péter III. évf ÁOK
Rojkó Lívia IV. évf. ÁOK

.  . 1.  ^  ^^  «7* *X*
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt a 
következő habilitációs előadásokra, melyeket

dr. Kosa Ferenc 
a biológiatudomány doktora, 

az orvostudomány kandidátusa 
tart az orvostudomány területén.

Angol és magyar nyelvű tantermi előadásainak címe:
„ Per sónál Identification on the hasis o f humán skeletons”

valamint
„ Egyedi személyazonosítás csontváázleletek alapján ”

A tantermi előadások helye és ideje: '
1997. november 14. 8.00 óra angol ea., és 9.00 óra magyar ea., a SZOTE Igazságügyi Orvostani 
Intézet tanterme.

íjc íjc
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és
dr. Miczák András 

a biológiai tudomány kandidátusa 
Angol és magyar nyelvű tantermi előadásainak címe:

„ Microbial Genetics ” 
valamint

„ Mikrobiális genetika ”
A tantermi előadások helye és ideje: 1997. november 21. 12.00 óra angol ea., a Térítéses Képzési 
Titkárság tanterme, és 1997. november 24. 11.00 óra magyar ea., a SZOTE Oktatástechnikai Központ 
tanterme.

A tudományos előadás címe:
„RNS métábólizmus baktériumokban"

Helye és ideje: 1997. november 24. 14.00 óra, a SZOTE Mikrobiológiai Intézet könyvtárterme.
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Új országos szakmai kollégiumok

Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium

Elnök: Szilvási István (HIETE, MTA. SOTE)
Titkár: Pávics László (SZOTE, MOTESZ)
MOK-összekötő: Dabasi Gabriella (SOTE, MOTESZ)
Tagok: Galuska László (MOTESZ, DOTE)

Horváth László prof. (POTE)
Andréka Bertalan (Győr-Moson Sopron megyei Orvosi Kamara, MOTESZ) 
Balogh Ildikó (Bp-i Orvosi Kamara, MOTESZ)
Borbály Katalin (BÖK)
Csernay László (SZOTE, MOTESZ)
Főmet Béla (MOTESZ)
Földes Iváán (MOTESZ),Kármán Miklós (MOTESZ)
Kopcsányi Zsuzsa (BÖK, MOTESZ)
Lőrinczy Endre (Békés megyei Orvosi Kamara, MOTESZ)
Palatka János (Vas megyei Orvosi Kamara)
Psztarak Erzsébet (Tolna megyei Orvosi Kamara)
Tombácz Adrienn (Heves megyei Orvosi Kamara, Jász-Nagy kun-Szolnok megyei 
Orvosi Kamara, MOTESZ).

Gyermeksebészeti Szakmai Kollégium

Elnök: Pintér András (MTA, POTE)
Titkár: Kerényi Imre (MOTESZ, HIETE) .
MOK összekötő: Csízy István (MOTESZ, DOTE)
Tagok: Bársony Zoltán (DOTE)

Füzesi Kristóf (SZOTE)
Tasnádi Géza (HIETE)
Verebély Tibor (SOTE)
Ács Géza (DOTE)
Bognár László (SOTE)
Farkas András (POTE)
Hargitai Ernő (MOTESZ)
Kiss Ákos Levente (Borsod megyei Orvosi Kamara 
MOTESZ, DOTE)

■ Németh László (MOTESZ)
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Porkoláb Zoltán (MOTESZ)
Perner Ferenc (SOTE)
Rubecz István (POTE)
Schafer József (MOTESZ)
Velkey György (SOTE).

AUergológiai és Immunológiai Szakmai Kollégium

Elnök: Gergely Péter (SOTE)
Titkár: Nékám Kristóf (MOTESZ, HIETE)
MOK-összekötő: Fekete Béla (SOTE)
Tagok: Dobozy Attila (SZOTE)

Pár Alajos (POTE)
Petrányi Győző HIETE) Szegedi Gyula (DOTE)
Czirják László (POTE, MOTESZ, Tolna megyei Orvosi Kamara) 
Füst György (SOTE, MOTESZ)
Herjavecz Irén (MOTESZ, HIETE)
Horváth Attila (MOTESZ, SOTE)
Hunyadi János (DOTE)
Húsz Sándor (SZOTE, Csongrád megyei Orvosi Kamara) 
Maródi László (DOTE)
Nagy Lajos (MOTESZ, SOTE)
Pálóczi Katalin (MOTESZ, HIETE)
Sipka Sándor (DOTE)
Szemere Pál (MOTESZ).

Idegsebészeti Szakmai Kollégium

Elnök: Bodosi Mihály (Csongrád megyei Orvosi Kamara, SZOTE, MOTESZ)
Titkár: Benoist György (MOTESZ, HIETE)
MOK-összekötő: Kopa János (MOTESZ)
Tagok: Csécsei György (DOTE, MOTESZ)

Dóczi Tamás(POTE, MOTESZ)
Nyáry István (HIETE, MOTESZ)
Pásztor Emil (MTA)
Sárváry András (SOTE)
Bobest Mátyás (MOTESZ)
Dobai József (Borsod megyei OrvosiKamara, MOTESZ)
Futó Judit (MOTESZ, HIETE)
Huszka Endre (Bács-Kiskun megyei Orvosi Kamara)
Julow Jenő (MOTESZ)
Pannonhegyi Albert (MOTESZ)
Szarvas István (Győr-Moson-Sopron megyei Orvosi Kamara, Komárom megyei 
Orvosi Kamara, MOTESZ)
Vajda János (MOTESZ, HIETE)
Varga Péter Pál (SOTE)
Veres Róbert (MOTESZ)
Vörös Erika (SZOTE)

Transzfúziológiai, Haematológiai Szakmai Koilgium
Elnök: István Lajos (MOTESZ)
Titkár: Masszi Tamáás (MOTESZ)
MOK-összekötő: Radványi Gáspár (Borsod megyei Orvosi Kamara)
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Tagok: Benedek Szabolcs (SOTE) 
Gál György (SZOTE) 
Hol Ián Zsuzsa (MTA) 
Losonczy Hajna (POTE) 
Sas Géza (HIETE) 
Udvardy Miklós (DOTE) 
Borbényi Zita (SZOTE) 
Fekete Sándor (MOTESZ) 
Hoffer Izabella (HIETE, MOTESZ) 
László Előd (HIETE, MOTESZ) 
M. Tóth Antal (MOTESZ, Veszprém megyei Orvosi Kamara) 
Medgyessy Ildikó (DOTE, Hajdó-Bihar megyei Orvosi Kamara) 
Petró Olívia (MOTESZ, Győr-MOson-Sopron megyei Orvosi Kamara) 
Réti Mariann (MOTESZ) 
Szabó János MOTESZ, HIETE) 
Varga Gyula (SZOTE, Csongrád megyei Orvosi Kamara) 
Gannerné Vörös Katalin (MOTESZ) 
Rák Kálmán (MOTESZ) 

Társadalom-Orvostani Szakmai Kollégium 

Elnök: Forgács Iván (MOTESZ, MTA, SZOTE, HIETE) 
Titkár: Barabás Katalin (SZOTE) 
MOK összekötő: Szabadfalvy András (MOTESZ) 
Tagok: Ádáány Rozális (DOTE) 

Simon Tamás (MOTESZ, SOTE) 
Tényi Jenő (MOTESZ, POTE) 
Báányai Elek (Baranya megyei Orvosi Kamara) 
Baráth Ida (DOTE) 
Dési Illés (Csongrád megyei Orvosi Kamara) 
Károlyi György (MOTESZ, SOTE) 
Katona Zoltán (Borsod megyei Orvosi Kamara) 
Kovács József (SOTE) 
Paksy András (MOTESZ, HIETE) 
Pauka Tibor (MOTESZ) 
Szilárd István (MOTESZ) 
Ungváry György (HIETE) 
Vértes László (MOTESZ) 

Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SZOTE Naplóba szánt híreket, cikkeket, élménybeszámolókat 
elküldhetik a Rektori Hivatalba, az ÁOK vagy GYTK Dékáni Hivatalokba illetve a Főiskolai Kar 

Főigazgatói Irodájába, továbbá az AOK Könyvtárába az 50-72-es telefonszámon. 

Kiadja: Prof. dr. Dobozy Attila 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora 

Felelős szerkesztő: Tráser László 
Munkatársak: Domokosné Halász Margit, Varga György 

Készült: a SZOTE Házi Nyomdájában 
Vezető: Nagy János 
Törzsszám: 924/97 


