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Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár,
PTE ÁOK TDK elnök

Dr. Kõszegi Tamás egyetemi docens
Dr. Kocsis Béla egyetemi docens, 

a PTE ÁOK TDK társelnöke
Fábián Jánosné intézeti munkatárs
Takácsné Gungl Erzsébet

PTE Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztály

A rendezvény kiadványai, dokumentumai:

Program. XXV. OTDK Orvostudományi Szekció. Pécs. 2001. április 4–7. Pécs, Pécsi Tu-
dományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 2001. (oldalszám nélkül)

Elõadáskivonatok. XXV. OTDK Orvostudományi Szekció. 2001. Pécs. április 4–7. Pécs,
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 2001. (oldalszám nélkül)
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A XXV. OTDK Orvostudományi Szekció megrendezésének támogatói:

Országos Tudományos Diákköri Tanács
Oktatási Minisztérium

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar

Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Biotest Hungaria Kft. Budapest
Braun Rolitron Mûszertechnika Budapest

Csertex Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Budapest
Diagon Kft. Budapest

Orion Pharma Kft. – Orion Diagnostica Budapest
Richter Gedeon Budapest

Siemens Budapest

Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért
Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért

Alzheimer-kór Alapítvány
Környezetvédelmi Minisztérium

Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság
Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság

Magyar Belgyógyász Társaság
Magyar Diabetes Társaság

Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Társasága
Magyar Gasztroenterológiai Társaság

Magyar Gyermekorvos Társaság
Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság

Magyar Immunológiai Társaság
Magyar Klinikai Onkológiai Társaság

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság – Udránszky díj
Magyar Mesterséges Táplálás Társaság

Magyar Nõorvos Társaság
Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság

Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
Magyar Pathológusok Társasága

Magyar Sebész Társaság
Magyar Szemorvos Társaság

Magyar Tüdõgyógyász Társaság
Viribus Unitis Alapítvány (Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet)
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A XXV. OTDK Orvostudományi Szekció beszámolója:

A szekció felhívása az OTDT honlapján 2000 júniusában jelent meg. A felhívást megerõ-
sítve, intézményi meghívóinkat 2000 szeptemberében küldtük el a konferencián résztvevõ
egyetemi centrumok tudományos diákköri elnökeinek. A Szakmai Bizottság megbeszélésére
2000 novemberében került sor, ahol döntés született a tagozatok számáról, a benevezésre ke-
rülõ elõadások tagozatonkénti számbeli keretérõl, az elõadások egységes értékelésérõl, vala-
mint a helyezések keretszámairól. Továbbá az egyeztetõ ülésen megállapodás született a bí-
ráló bizottságok intézményenkénti összetételérõl is. Kiemelést érdemel, hogy az orvostudo-
mányi tagozatok korábbi keretszámának megtartása mellett az egészségtudományi (fõisko-
lai) karoknak 2 tagozatot indítottunk, intézményenként 8 résztvevõvel. Külön tagozatként
szerepel a Preventív medicina is. A keretszámot így 30%-kal megemeltük. 130 elõadást vár-
tunk. 

A konferencia pontos idõpontjának ismertetése is ezen az ülésen történt:
Dr. Fischer Emil dékán úrral egyeztetve engedélyt kaptunk, hogy a konferencia ne a tava-

szi szünetben, hanem tanítási idõszakban kerüljön megrendezésre. A korábbi évek kedvezõt-
len tapasztalatai alapján biztosítani akartuk a minél nagyobb látogatottságot a konferencia
idõtartamára. Az idõpont kiválasztásában ez volt az elsõdleges szempontunk. Továbbá felhí-
vásainkban az egyetemi centrumok TDK elnökeinél külön hangsúlyoztuk, hogy mind az elõ-
adók, mind a kísérõ tanárok részvételére mindvégig (!) számítunk. A konferenciát Pécs meg-
közelítési lehetõségei miatt 3-4 napra terveztük (szerda délutántól szombat délig).

A jelentkezések és a nevezések határideje az Orvostudományi Szekcióban – a korábbi
évek hagyományainak megfelelõen – a többi szekcióhoz képest egy késõbbi idõpontra került
idén is kihirdetésre. 

Ennek elsõdleges oka, hogy február hónap folyamán kerülnek megrendezésre a négy
egyetemi centrumban (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs) a válogató Házi TDK Konferen-
ciák. Az itt szereplõ legjobb elõadók kapják meg a jogot az OTDK-n való részvételre. A ren-
delkezésünkre álló adatok szerint a nagyszámú elõadóból csak minden ötödik ill. hatodik
képviselhette intézményét az idei országos rendezvényen. Február utolsó hetében fejezõdtek
be a házi konferenciák. Így a bíráló bizottságok nevesítése és az elõadók absztraktjai elektro-
mos úton március elsõ napjaiban jutottak el hozzánk.

A XXV. Jubileumi OTDK Orvostudományi Szekcióba – az OTDT által elõírt nevezési
rendet betartva – 2001. február 28-ai határidõvel 144 elõadás jelölés érkezett be az OTDT
központi nyilvántartásába. A központi nevezéssel párhuzamosan kaptuk meg az elõadások
absztraktjait a delegáló egyetemi centrumoktól elektromos továbbítással. 

A szervezés során mindvégig elektromos levelezéssel tartottuk a közvetlen kapcsolatot az
egyetemekkel. Így elérhetõ volt, hogy a szervezéshez számunkra szükséges adatok idõben
felhasználásra kerülhessenek. A konferencia közvetlen szervezésére mindösszesen négy hét
állt rendelkezésünkre. A szoros terminus feltételezte, hogy – a résztvevõk keretszámainak is-
meretében – a szervezést természetesen már 2000 õszén kellett elindítanunk. A nevezési ha-
táridõ idõpontjában így már a szállás, étkezés, tantermek, technikai felszereltség, nyomdai
munkálatok és a konferencia extra programjai megfelelõ elõkészítést nyertek.
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A program és az absztraktfüzet összeállítására 1 hét állt rendelkezésünkre. Az Általános
Orvostudományi Kar Nyomdája 600, illetve 700 példányban, rekordidõ alatt teljesítette ren-
delésünket. Március 17-ével továbbítottuk a résztvevõknek a szükséges információkat. Az
egyetemi centrumok TDK vezetése egy-egy hallgatói, valamint oktatói tájékoztató körleve-
let és egy, a konferencia programját összefoglaló „órarendet” kapott.

Március hónap folyamán e-mail kontaktust tartva az OTDT Titkárságával az információk
egyeztetésének ill. a Titkárságtól kért adatok továbbításának nem volt akadálya.

Ami a konferencia tudományos programját illeti, az elõadások bemutatására két és fél
nap állt rendelkezésre. Tudományágak szerint 10 tagozat, összesen 20 alszekció, valamint a
kinyomtatott programnak megfelelõen 2 ill. 3 párhuzamos szekció került kialakításra. A pár-
huzamos szekciók megfelelõ színvonalú technikai felszerelése komoly gondot jelentett, de
minden résztvevõ megelégedésére sikerült a konferencia kezdetére biztosítani a hiányzó
technikai hátteret (intézeti saját személyi számítógépek, video projektorok rendelkezésre bo-
csátásával). „Diacentrum” szakértõ hallgatói gárdával segített a demonstrációs anyag elõ-
adásra kész installációjában. Elmondható, hogy a konferencia a számítógépes vetítés jegyé-
ben zajlott. Hagyományos diavetítést elvétve vettek igénybe az elõadók. 

Tagozatonként (a tudományágak szerint) egy-egy Bíráló Bizottság (4 ill. 5 taggal) felada-
ta volt az elõadások értékelése és az elõadók vitakészségének elbírálása. Egységes szem-
pontok szerint, pontozás alapján kialakított helyezési számok kerültek tagozatonként össze-
sítésre. Az I., II., III. helyezettek száma a tagozat létszámától függetlenül 30%-ban volt ma-
ximálva. A helyezések megoszlása is elõre meghatározott volt. A bírálati szempontok mind a
pontozólapokon, mind a programfüzetben megjelenítésre kerültek. A zsûrielnökök részvéte-
lével két megbeszélést tartottunk. Egyrészt a konferencia megnyitását követõen tájékoztatá-
sul, másrészt befejezésképpen, az értékelést kiterjesztve a különdíjak nevesítésére. A helye-
zett elõadások száma 47 volt, a különdíjakkal további 31 elõadást jutalmaztunk.

Egyöntetû vélemények szerint a konferencián bemutatott elõadások színvonala kiemelke-
dõ volt. Ez nem volt meglepõ, hiszen már a Házi TDK Konferenciák is imponáló elõadói
érettséget és vitakészséget igazoltak az ott szereplõ hallgatók jelentõs részénél. Nem volt
könnyû feladatuk a bírálóknak itt sem, hogy a legjobbakat megnevezzék. A konferencia tu-
dományos programja példaszerû volt a hallgatói hozzászólások, kérdések tekintetében is.
Élénk viták jellemezték mindvégig a szekciókat. A konferencia látogatottsága szekciónként
változó volt, a hallgatóság létszáma az egyes elõadótermekben 40-60 között ingadozott. Vál-
tozatlanul szerencsés döntésnek tartjuk, hogy nem a tavaszi szünetben került a konferencia
megrendezésre. 

A konferencia hivatalos résztvevõinek száma a szervezõkkel együtt mintegy 250 fõ volt.
Az egyetemi centrumok hallgatói delegátusaiban csaknem kizárólag az elõadók, míg az ok-
tatói delegátusokban a zsûritagok, a TDK elnökök és a TDK vezetés képviselõi vettek részt.
Az eredeti kinyomtatott programhoz képest alig történt változás. A benevezett 144 elõadás-
ból 3 maradt el (mindhárom a fõiskolai szekcióban). A zsûritagokat a delegáló egyetem kér-
te fel. Elmondásuk szerint is szívesen vettek részt a konferencián, jóllehet egyéb egyetemi
munkájukat kellett félbeszakítani a három napra. 
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A konferencia résztvevõi a vendég egyetemekrõl az oktatási idõszak miatt nem diákszál-
lókban, hanem a pécsi MÁV Székházban (hallgatók), valamint a Hotel Laterumban (okta-
tók) kaptak szállást. Étkezésükrõl az egyetemi Élelmezési Osztály a konferencia színhelyén
gondoskodott.

A konferenciát Dr. Fischer Emil egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Karának dékánja nyitotta meg. Ünnepi elõadást tartott felkért elõadóként Dr.
Méhes Károly egyetemi tanár, akadémikus. A tudományos elõadásokon kívül Orgona Kon-
cert a Pécsi Székesegyházban (Szamosi Szabolcs orgona, és Kovács István dr., ének) vala-
mint Dékáni fogadás szerepelt a programban a konferencia valamennyi résztvevõje számára. 

A konferencia utolsó napján a középiskolások Junior szekciója mutatkozott be, melyet a
nagyszámú hallgatóság élénk érdeklõdése kísért. A záró ünnepségen a helyezéseket és a díja-
kat – az OTDT jubileumi ezüst okleveleivel – Dr. Szendrõ Pétertõl az OTDT elnökétõl ve-
hették át a résztvevõk.

A „staféta” serleget Dr. Sziklai István egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem OEC
TDK elnökének adtuk tovább. 

A társegyetemek TDK elnökei Dr. Csermely Péter egyetemi tanár Semmelweis Egyetem,
Dr. Sziklai István egyetemi tanár Debreceni Egyetem, Dr. Vécsei László egyetemi tanár Sze-
gedi Tudományegyetem elismerõen nyilatkoztak a rendezvényrõl. („Jó hangulatú, igazi
diákkonferencia volt…”)

Nagy örömünkre szolgált, hogy szervezõi lehettünk a XXV. Jubileumi OTDK Orvostudo-
mányi Szekciójának. Házigazdaként nyolc év után került sor ismételten intézményünkre.
Számunkra, a szervezõk számára a millenniumi év és a jubileumi konferencia a szerencsés
véletlenek további egybeesése volt. 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának diákkörös hallgatói a
szervezésben is kiváló csapatként vettek részt.  A konferencia sikeres megrendezése nélkülük
nem jöhetett volna létre.

Végezetül köszönetemet fejezem ki az OTDT elnökségének az Orvostudományi Szekció
megrendezéséhez nyújtott segítségéért. Külön köszönettel tartozunk Dr. Szendrõ Péter elnök
úrnak, aki az Orvostudományi Szekció védnökeként mind az elõkészületek folyamán, mind
a Konferencián személyes részvételével is támogatta rendezvényünket. Az OTDT titkárságá-
tól minden segítséget megkaptunk: bármikor fordultunk Koósné Török Erzsébet titkár as-
szonyhoz, õ mindenkor talált megoldást a felmerülõ problémánkra.

Pécs, 2001. május 4. 

Dr. Ludány Andrea
egyetemi tanár

az Orvostudományi 
Szakmai Bizottság elnöke
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A XXV. OTDK Orvostudományi Szekció programja:

Budapest, 2001. április 4-7.

2001. április 4. 
1200 – 1600 Érkezés, regisztráció
1600 – 1630 Ünnepélyes megnyitó Dr. Fischer Emil dékán 

A megjelenteket köszönti Dr. Csermely Péter egyetemi tanár,
az OTDT ügyvezetõ elnökség tagja
Dr. Papp Lajos PTE OEC elnök
Dr. Ludány Andrea egyetemi ta-
nár, ügyvezetõ elnök

Megnyitó elõadást tart Dr. Méhes Károly akadémikus,
egyetemi tanár

1630 – 1730 Díszelõadás
1730 – 1930 Vacsora   

2001. április 5. 
730 – 830 Reggeli 
830 – 1230 Tagozati ülések 

1230 – 1400 Ebédszünet
1400 – 1800 Tagozati ülések
1730 – 1930 Vacsora
2000 – 2130 Koncert   

2001. április 6. 
730 – 830 Reggeli
830 – 1245 Tagozati ülések

1230 – 1400 Ebédszünet
1400 – 1700 Tagozati ülések
2000 – 2200 Állófogadás   

2001. április 7. 
800 – 900 Reggeli 
900 – 1015 Junior szekció   

1015 – 1130 Ünnepélyes eredményhirdetés 
A konferenciát köszönti Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár,

az OTDT elnöke
Értékelés, helyezések Dr. Ludány Andrea egyetemi ta-

nár, ügyvezetõ elnök
A díjakat átadja Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár,

az OTDT elnöke
A „staféta” átadása Dr. Sziklai Istvánnak 

egyetemi tanárnak
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A vendégegyetemek TDT elnökeinek értékelése, zárszavai
Dr. Csermely Péter, 
Dr. Sziklai István és 
Dr. Vécsei László professzorok  

Általános tudnivalók

A konferencia helye: PTE ÁOK Elméleti Tömb, 7624 Pécs, Szigeti u. 12. 
„A” szekció: III. számú elõadóterem (1. emelet) 
„B” szekció: IV. számú elõadóterem (1. emelet) 
„C” szekció: III. számú szemináriumi terem (földszint)

A konferencia ideje: 2001. április 4-7. (szerda-szombat)

Kongresszusi Iroda: PTE ÁOK Elméleti Tömb elõcsarnok
Április 4. (szerda) 1200 – 2200

Április 5–6. (csütörtök–péntek) 800 – 1900

Elõadások: A konferencián 144 elõadás hangzik el. Az elõadások tartama maxi-
málisan 10 perc. Az idõ túllépése esetén a szekció elnöke az elõadást
félbeszakíthatja, a zsûri pontokat vonhat le. Az elõadásokat 5 perces
vita követi. Illusztrálásra diavetítõ, írásvetítõ, igény esetén videovetí-
tõ is rendelkezésre áll. FONTOS! A demonstrációs anyagokat min-
den elõadó (saját érdekében) a szekció megkezdése elõtt fél órával a
Diacentrum kijelölt helyszínén (V. sz. Szemináriumi terem, földszint)
adja le, és ellenõrizze!

Értékelés: A bemutatott munkákat szakzsûri értékeli. Április 4-én 19.30-kor a
TDK elnököknek és a zsûrielnököknek tájékoztató megbeszélést tar-
tunk az Elméleti Tömb Kistanácstermében (1. emelet). 

Minden zsûritag max. 20 pontot adhat, amely a következõkbõl adó-
dik össze: tartalom, forma (az elõadás szerkezete, logikája, módja,
dokumentációs anyag, stílus és nyelvhelyesség, idõbeosztás), vita-
készség és absztrakt. A zsûri pozitívan értékelheti, ha az elõadó más
elõadások vitáiba aktívan bekapcsolódik.

A díjak megállapítása: tagozatonként, a zsûri által kialakított sorrend szerint. Valamennyi
elõadó és témavezetõje oklevelet kap, melyet az elõadást követõen
a szekció elnöke nyújt át. I., II., III. díjak, valamint különdíjak a zá-
róünnepségen kerülnek átadásra.

Társasági programok

Koncert a Pécsi Székesegyházban, 2001. április 5. csütörtök, 2015 

Elõadók: Szamosi Szabolcs (orgona), Dr. Kovács István (basszus)
Záró dékáni fogadás: 2001. április 6. péntek, 20 óra, Elméleti Tömb Aula
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Megnyitó gondolatok az Országos Tudományos Diákkör
25 éves jubileumán az Orvostudományi Szekció ünnepi ülésén
2001. április 4. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Dr. Ludány Andrea 
egyetemi tanár, az Orvostudományi Szakmai Bizottság elnöke

Tisztelt Ünnepi Konferencia, Kedves Barátaink!

A konferencia szervezõi nevében, mint az Orvostudományi Szekció ügyvezetõ elnöke,
engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy milyen nagy örömünkre szolgált, hogy Or-
vostudományi Karunk itt Pécsett újra házigazdája lehet az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciának. Nyolc évvel ezelõtt kaptuk utoljára a rendezés jogát az OTDT-tõl. Ez a
nyolc év a hallgatók számára történelmet jelent. Különös szerencse és a véletlenek egybeesé-
se, hogy a mostani alkalom egyben jubileumi konferenciát is jelent itt Pécsett, és még tovább
fokozva a 2000/2001-es tanév egybeesik a Millenniumi évvel. Ez a kitüntetett feladat külö-
nös kihívást jelentett számunkra. A jubileumi 25. konferencia megjelölés 50 évet jelent az
OTDK-k történetében. Minden bizonnyal a tanárok számára is történelmet jelent. Visszaszá-
molva a nyolc éves periódusokat, 50 év alatt hat országos konferenciát rendezett egyete-
münk, s ez a mostani lesz a hetedik. 

Jelen országos találkozó idõpontjának kiválasztásában fontos szempont volt, hogy ne a
tavaszi szünetben kerüljön megrendezésre. Eltérés a korábbi rendezvényektõl, hogy jóllehet
az orvostudományi szekció résztvevõinek száma maximált és szabályozott, a mostani konfe-
rencia bemutatásra kerülõ elõadásainak számát mintegy 40%-al emeltük. Két külön szekciót
nyitottunk az Egészségtudománynak, így a fõiskolai karoknak. Ugyanakkor megtartottuk az
orvostudományi szekciók elõadásai keretszámát is. Kilenc szekcióban 144 elõadás kerül be-
mutatásra. A bemutatásra kerülõ elõadások a négy egyetemi centrum házi konferenciájának
kiemelt legjobb elõadásai. Az egyetemi centrumokat képviselõ hallgatói delegátusok a válo-
gató konferenciák nagyszámú elõadói közül csak minden ötödik vagy hatodik pályázóból
kapták meg részvételi jogukat. 

Kívánjuk – és ehhez szeretnénk legjobb tudásunk szerint segítséget nyújtani az elõadók-
nak – hogy sikeresen mutassák be munkáikat. Élénk viták kísérjék a hallgatóság részérõl elõ-
adásaikat. Minden kétséget kizáróan ez lesz az elsõ olyan országos konferencia, ahol a szá-
mítógépes technika fogja uralni demonstrációikat. Ennek fõpróbája a házi konferenciákon
mindenütt már megtörtént, így nálunk is. Reméljük sikere itt az országos konferencián sem
fog elmaradni.

A konferencia szervezõi egyrészt az OTDT, másrészt szponzorok révén nagyszámú díjak
és különdíjak elnyerésének lehetõségérõl gondoskodtak. Elõre elárulhatjuk, hogy a résztve-
võk több mint felét fogja díj jutalmazni. Ugyanakkor szeretném figyelmükbe ajánlani a hall-
gatói delegátusoknak, hogy a konferencia, mint minden konferencia, nemcsak az elõadáso-
kat jelenti. Ez az országos találkozó egyedi, megismételhetetlen lehetõséget nyújt minden
résztvevõ számára, hogy ismeretségek, barátságok jöjjenek létre.
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Külön köszönjük az egyetemi és fõiskolai oktatóknak segítõ, támogató részvételét. Tud-
juk, hogy mind tudományos, mind oktató, mind gyógyító munkájukat otthon hagyva vesz-
nek részt a konferencián. De abban is biztosak vagyunk, hogy különleges élménnyel gazda-
godva térnek vissza egyetemükre a konferencia végeztével. Az élmény különlegessége nem
élhetõ át szûkebb szakterületük „felnõtt” konferenciáin.

Szeretném a konferencia valamennyi résztvevõjének figyelmébe ajánlani tudományos
elõadásokon kívüli programjainkat, így a dékáni fogadást pénteken, és a csütörtöki koncertet
a gyönyörû pécsi székesegyházban. Mivel alkalmam másutt nem lesz, engedjék meg, hogy
elmondjam, két fiatal mûvészt fogunk hallgatni. Szamosi Szabolcs orgonamûvészt és dr. Ko-
vács Istvánt, aki különösen kedves egyetemünk számára. A Pécsi Orvostudományi Egyete-
men végzett, 2000 szeptemberében az orvos avatáson, mint a Kórélettani Intézet munkatár-
sa. Azért nem tudta személyesen átvenni a hallgatók által megszavazott kiváló gyakorlatve-
zetõ kitüntetést, mert ezzel egy idõben Rómában a kereszténység 2000. évében, szólóéneke-
se volt annak az ünnepi koncertnek, melyet Magyarország a pápa jelenlétében adott. Ennek
részesei is lehettünk a TV egyenes adása révén. Mûvészi karrierje meghaladja az országunk
határait.

Befejezésül két kiváló magyar tudós üzenetét szeretném részben idézni. Mindkettõt szá-
munkra örökérvényûnek tartom, valószínûleg nem ismeretlen Önök elõtt sem:

Eötvös Lorándtól ered az elsõ idézet:

„Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott…, ahol tudósok tanítanak, 
Tudósoknak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.”

Szent-Györgyi Albert üzenetét nyolc évvel ezelõtt a Pécsett rendezett OTDK mottó-
jaként idéztük: 

„Én mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország … legyen mindenben nagy,
amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság megvan, csak a szellemi életet
kell támogatni és nem szabad elválasztani nemzeti mivoltunktól, attól, hogy magyarok va-
gyunk.”

Sikeres konferenciát kívánva, köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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A XXV. OTDK Orvostudományi Szekciójának tagozatai és zsûrije:

1. BIOLÓGIA–BIOKÉMIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi docens (SE)
Dr. Gregus Zoltán egyetemi tanár (PTE)
Dr. Sasvári Mária egyetemi docens (SE)
Dr. Szondy Zsuzsa egyetemi docens (DE OEC)
Dr. Zádor Ernõ tudományos fõmunkatárs (SZTE)  

2. ÉLETTAN–KÓRÉLETTAN TAGOZAT

Elnök: Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi docens (DE OEC)
Dr. Dux Mária egyetemi adjunktus (SZTE)
Dr. Karádi Zoltán egyetemi docens (PTE)
Dr. Molnár Miklós egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Várnai Péter egyetemi tanársegéd (SE)  

3. MORFOLÓGIA–PATOMORFOLÓGIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Matesz Klára egyetemi tanár (DE OEC)
Dr. Csernus Valér egyetemi docens (PTE)
Dr. Kovács Annamária egyetemi docens (SZTE)
Dr. Köves Katalin egyetemi docens (SE)
Dr. Pogány Gábor tudományos fõmunkatárs (SE)  

4. GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNY TAGOZAT

Elnök: Dr. Barthó Lóránd egyetemi tanár (PTE)
Dr. Balázs Andrea egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Hajdú Mária egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Hódi Klára egyetemi docens (SZTE)
Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár (DE OEC)  

5. PREVENTÍV MEDICINA TAGOZAT

Elnök: Dr. Kõszegi Tamás egyetemi docens (PTE)
Dr. Balázs Margit egyetemi docens (DE OEC)
Dr. Csépe Péter tudományos munkatárs (SE)
Dr. Katona Ágnes fõiskolai adjunktus (SZTE)  

6. KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNY TAGOZAT

Elnök: Dr. Haynal Ferenc egyetemi tanár (SZTE)
Dr. Arató András egyetemi docens (SE)
Dr. Szõnyi László egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Bereczki Dániel egyetemi docens (DE OEC)
Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár (PTE)  
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7. MÛTÉTI SZAKMÁK TAGOZAT

Elnök: Dr. Petri András egyetemi docens (SZTE)
Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár (PTE)
Dr. Morvay Krisztina egyetemi adjunktus (SE)
Dr. Székely György egyetemi adjunktus (DE OEC)
Dr. Weltner János egyetemi docens (SE)  

8. Fõiskola I. TAGOZAT
Elnök: Csík Zsuzsa fõiskolai adjunktus (SE)

Dr. Figler Mária fõiskolai tanár (PTE)
Kiss Tóth Emõke fõiskolai adjunktus (DE OEC)
Kokovecz Anna fõiskolai adjunktus (SZTE)  

9. FÕISKOLA II. TAGOZAT
Elnök: Tunyogi József fõiskolai adjunktus (SZTE)

Bálint Tiborné fõiskolai adjunktus (SE)
Dr. Nagy Júlia fõiskolai docens (PTE)
Ujvárosy András fõiskolai tanársegéd (DE OEC)  

10. JUNIOR TAGOZAT
Dr. Kõszegi Tamás egyetemi docens (PTE)
Dr. Vécsei László egyetemi tanár (SZTE)
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vítavreznoK
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kámkazsitétûM .III sonáJnibaraJ KOÁETZS .V )TRN(airtemeletzsalávigedI
cnereFhtóT

azéGfeszóJssiK.rD

kámkazsitétûM .III sárdnAldérP KOÁETZS .V
gnahartlukegéssenellednerisédõljefvízsitazgaM

ajákitzsongaid
alittAláP.rD
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nálaZótnázS.rD
tebészrEhtõR.rD

kámkazsitétûM jídnölüK atiZrángoB KOÁETP .V
kegetebttesetánóicátupmagatgévóslA

sevé5(ajóicátilibaherivrezsságzom
)sétevöknátu

ygröyGrebéW.rD

anicidemvítneverP .I aerdnAlzserT ED .IDhP
keniesérétleilebmázsamózsomorksa-8A
sosizáfretnisukitatzsatemséremirpesizílana
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tigraMszálaB.rD
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anicidemvítneverP jídnölüK aerdnAóríB KOÁETZS .V
liforpisátzsaygofgordieygem-dárgnosCA
aigétartssóicneverpgordttetzseljefnájpala

nilataKsábaraB.rD
alittAránloM.rD

anicidemvítneverP jídnölüK agleHivokaM KOÁETP .IV
aasátinegoretehiakinilksetebaidirokkemreygA

nebkekemreygsesetebaidieygemaynaraB
)9991-8791(

trebóRnnamreH.rD

ynámodutzsérezsygóyG .I annairaMiaduB KTYGES .V rezsdnerótíllázsrezsygóygtnimamózsopilA
airáMiygõzS.rD

láPfórG.rD

ynámodutzsérezsygóyG .II anidEigallaP KTYGETZS .V
lóbkédavloasátílláõleketellepúmlatrat-saV

lassálánoickefnokõnétröt
aksoriPzsévéR.rD

ynámodutzsérezsygóyG .III annairaMayniD KTYGES .V
eperezskelégordihólágaerarkosátahitezeynröK

nabsádaelgaynaótahttozoylábazsa
návtsIlatnA.rD

ynámodutzsérezsygóyG .III aifósZeksüT KTYGETZS .V
séasátílláõleketellepúmlatrataN-canefolciD

atalágsziv
retéPasáK.rD.jfi

ynámodutzsérezsygóyG jídnölüK KTYGETZS .VI
aibrohpuEzaasálálozikeretzséilopnépretidjÚ

lóbailoficilas
tiduJnnamhoH.rD

ynámodutzsérezsygóyG jídnölüK
sámaTgnilböK
nilataKnozskazS KOÁED

.V

.V
zánoxoarapmurézsaeperezskotárbifA

nabásátívitka
ygröyGhgaraP.rD

.IaloksiõF .I tlosZidzokáP FIZS .VI nabsálopázaközökzseisálopÁ nilataKsukráM.rD

.IaloksiõF .II sengÁiaduB KFEES .VI
xelpudsitoracaasátahkorotkafókiziriakinilK

arájáigólofromnacs
aszusZkísC.rD

.IaloksiõF .II aerdnAildiH KFEES .VI
neb-9991náylátzsovíznetnizáhrókisorávõF
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.IaloksiõF .III
sokaRénisámjaH

aivlizS KFEETP .VI lálahneletrihirokõmescesC avÉrellümtnarBénnájraH

.IaloksiõF .III iygröyGketnéP KFEETZS .VI
aréttáhidálasc,gésiylémezsikemreygA

nebérkütkozjarkemreyg
annaszusZiyláV.rdénynahiT.rD

.IaloksiõF jídnölüK
aksoriPóscaB
aklanjaHrándoB KFEES .0002

aasátahsátagzomvízssapasészázssamA
arásádosotnoscséerésédõljefkettölüzsarok

ókidlIhgolaB
feszóJsorázséM.rD

.IaloksiõF jídnölüK tiduJicérG KFEETP .0002

kenéperezsóickefnieainomuenpaidymalhC
.nabásálukalaikkegésgetebairanorocatalágsziv

telémlejúzaasázotlávkniõdneetsóicneverP
levéletévebmeleygif

õneJnájraT.rD

.IIaloksiõF .I akéRköscröB KFEETP .VI
iygügészségeraygaMaaizánatuevízssaP

?tnödiksilügéV.nabgoj
robiTbakaJ.rD

.IIaloksiõF .II atiRhteméN KFEETP .VI "nebtezepég"iygügészségezalüklénsállaH énfeszóJgnilreW.rD

.IIaloksiõF .II aléBidóH KFEETZS .VI
sogaldosámaygava"treknedÉkidosáMA"

esétísetelékötóicázilaicozs
airáMóreFéniráV

.IIaloksiõF .III ttedanreBscidnA KFEES .VI
kólotropstlüréstnárahiõlevcnireg-sálgavoljíD

iasázoktanovsukificepssélüréskenésézde
iygröyGitáhtéR

.IIaloksiõF .III
akinoreVygaN

ailúJ KFEED .III lõrsétzseléarjúinízsylehakotalodnoG sárdnAysorávjU

.IIaloksiõF jídnölüK feszóJreruaM KFEES .III
iazahesénelejgemamórdnizsXsukilobatemA
kegetebréúrozsoksénabóicálupopsegészsége

nebérök
annaszusZkísC
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