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REKTORI K Ö S Z Ö N T Ő 

TISZTELT OLVASÓ! 
Új kiadvánnyal és egyben egy új sorozattal köszönti Olvasóit a 
Pécsi Tudományegyetem. Alkotó szellemiség a címe a most 
első számával megjelenő és bemutatkozó tudományos és 
művészeti periodikának, amely évente két alkalommal fog meg-
jelenni magyar és angol nyelven. A gazdaságilag nehéz időszak-
ban is ügyeink mellé állt az Egyetemünkkel sokéves támogató 
kapcsolatot fenntartó szponzorunk, a British American 
Tobacco és felajánlotta célzott segítségét. Támogatásukkal 
olyan fórumot tudunk most teremteni Egyetemünkön a 
nyomtatott sajtó hagyományát használva, amely a Pécsi 
Tudományegyetemen folyó alkotó munkáról számot adó 
legközvetlenebb információkat osztja meg az Egyetem pol-
gáraival, az Egyetememmel kapcsolatban álló partnereinkkel, 
valamint az Egyetemünk tudományos és művészeti teljesít-
ményei iránt érdeklődő nagyközönséggel. 

Személyesen is örömmel invitálok mindenkit arra, hogy e 
kiadványsorozat segítségével ismerkedjék meg teljesít-
ményeinkkel, kutatási-, kutatásszervezési- és kutatásfejlesztési 
lehetőségeinkkel, szervezeti sajátosságainkkal, céljainkkal és 
törekvéseinkkel, a kutatási és művészeti tevékenységeinknek 
irányt adó és azokat mozgató stratégiánkkal, de legelső sorban 
az alkotó munkában elmélyülő munkatársakkal. 

A kiadványsorozatban tudományos és művészeti tevékeny-
ségünket reprezentatív módon bemutató beszámolók közlését 
tervezzük, amelyekkel reális képet kívánunk nyújtani ered-
ményeinkről és terveinkről éppúgy, mint nehézségeinkről és 

Dr. Lénárd László 
rektor 

a Magyar Tudományos Akadémia tagja 

problémáinkról. Ilyen értelemben tehát nem reprezentációs 
kiadványnak szánjuk a megjelenő számokat. Az alkotókat, 
illetve az elkötelezett alkotó munkát ismeretterjesztő szinten 
bemutató írások mellett, a lehetőségek szerint, mélyebbre tek-
intő eredményekről is számot kívánunk adni. Fontosnak ítéljük 
például, hogy a BAT professzori ösztöndíj, az Év kiemelkedő 
szellemi alkotása, vagy a Paksi Pendulum kutató ösztöndíj 
pályázatok nyerteseinek rövidített tanulmányai közkinccsé vál-
janak. Kiemelkedő helyet szeretnénk ugyanakkor biztosítani 
annak is, hogy mind akadémikusaink és vezető professzoraink-
kutatóink, mind pedig tudományos pályájukon sikeresen haladó 
fiatal kollegáink egyéni interjúkkal mutatkozhassanak be kiad-
ványunkban. Doktori iskoláink szakmai bemutatása is a prioritá-
sok között szerepel. Meg kell ismerkednünk eredményeinkkel 
és lehetőségeinkkel az ipari-gazdasági környe-zetünkkel 
történő együttműködések tükrében is. Az Egyetem mint 
tudásközpont, szoros együttműködést alakít ki partnereivel 
alap- és alkalmazott kutatásainak hasznosítására. Folya-matos 
beszámolókat szándékozunk adni a technológai fejlesztések 
területén elért eredményeinkről is. Mindezek mellett helyet kap 
a kiadványunkban a szakkollégiumainkban és tudományos 
diákköreinkben kiemelkedő teljesítményt felmutató hallgatóink 
bemutatása is. Hisszük, hogy a szubszidiaritás elvét követő és 
kiegyensúlyozott teljesítmény-számbavétel segíthet csak 
Egyetemünk tudományos és művészeti teljesítményeiről reális 
összképet láttatni. 

Egyetemünkön alaptevékenységünk az oktató-, nevelő-, 
gyógyító-, tudományos- és művészeti munka. Mindezek gyako-
rlásában nem-titkolt célunk a kiválóság. Tudjuk, hogy csak a 
kiválóság elérése tud pozitív értelemben megkülönböztetni. Ez 
olyan megkülönböztetés, amely nem elkülönít a természetes 
alkotó közegtől, hanem ezzel ellentétben, annak együttműködő 
kezet nyújt, előremozdít. Az élenjárással ösztönöz mindenkit. 
A Pécsi Tudományegyetem regionális szerepet tölt be, úgy is 
mint tudásközpont és úgy is mint kutató potenciál. Társadalm 
környezetünk joggal támaszt komoly elvárásokai 
Egyetemünkkel szemben, amelyet egyértelműen serkente 
kihívásnak tekintünk. Egyetemünk alkotó szellemisége a garan-
cia arra, hogy a jövőben is megbízható és keresett partnere 
legyünk gazdasági-társadalmi környezetünknek 
Meggyőződésünk, hogy ennek háttereiről nem csal-
lehetőségünk, de kötelességünk is tájékoztatni partnereinket. 

Remélem, hogy a kiadványunk felkelti a Tisztelt Olvasc 
érdeklődését és megerősítést ad arról, hogy érdemes a2 
Egyetemre, mint tudásközpontra anyagi és intellektuális erőfor-
rásokat fordítani, meggyőződve azok hasznos megtérüléséről. 



BAT K Ö S Z Ö N T Ő 

TISZTELT OLVASÓ! 
Vállalatunk a British American Tobacco Hungary számára nagy 
megtiszteltetés, hogy az előszóban üdvözölheti az olvasót - ab-
ból az alkalomból, hogy első ízben, megjelent a Pécsi Tudo-
mányegyetem tudományos magazinja, az Alkotó Szellemiség. 
Már a magazin ötletének megszületésekor tudatában voltunk 
annak is, hogy egy felettébb hasznos kezdeményezés mögé ál-
lunk. Cégünk örömmel támogatja a kiadvány megjelentetését, 
hiszen az itt megjelenő dolgozatok mind hozzájárulnak a tudo-
mányos élet pezsgéséhez. 

A British American Tobacco Hungary, az ország legnagyobb 
dohányipari vállalata bizonyára nem ismeretlen a magazin olva-
sói előtt, hiszen cégünk társadalmi felelősségvállalása Pécsett és 
Baranya megyében egyaránt, számos példán keresztül szerzett 
elismerést. 

A British American Tobacco Hungary büszke 
arra, hogy magyarországi tevékenysége a hazai 
hagyományokra épít, a hazai piacot látja el, az 
ország polgárainak biztosít munkalehetőséget 
és egyre bővülő körben támogatja a társadalmi _ 
feladatok megoldását. A cég története, tevé-
kenysége és eredményei igazolják, hogy egy 
gazdálkodó szervezet képes akkor is felelősen 
működni, ha sokak által vitatott területen végzi 
munkáját. A vállalat nemzetközi és magyarországi 
stratégiai feladatai között továbbra is kiemelt hangsúlyt 
kap a társadalmi felelősségvállalás, kölcsönös partnerségre tö-
rekszünk a társadalommal, a különböző közösségekkel. 

Amikor cégünk a támogatandó programokat kiválasztja, azt 
tartja szem előtt, hogy a várt eredmény összeegyeztethető le-
gyen a vállalat jövőképével, értékeivel; feleljen meg a legszigo-
rúbb etikai alapelveknek. Vállalatunk kész bekapcsolódni olyan 
programokba, folyamatokba, amelyek hosszú távú, valós ered-
ményeket ígérnek, és alkalmasak arra, hogy jelentős befekteté-
sekkel tényleges értéket teremtsenek - úgy gondoljuk, hogy az 
oktatás ilyen terület, ezért eddigi támogatási stratégiánknak is a 
középpontjában állt. 

Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánjuk, Pécsett és 
országos szinten egyaránt. Az oktatás terén hosszú távú 
együttműködési megállapodásokat kötöttünk négy vezető 
egyetemmel hallgatói és tanári ösztöndíjak, közös kutatási prog-
ramok, előadások, gyakornoki programok stb. támogatására. A 
pécsi szellemi műhelyeket nem csak azért támogatjuk kiemel-
ten, mert magyarországi történetünk a Pécsi Dohánygyár 
magánosításával kezdődött, hanem mert a Pécsi Tudomány-
egyetem egyike a legkiválóbb magyar felsőoktatási intézmé-
nyeknek. Ezért kötött a BAT Hungary és a PTE hosszú távú 
együttműködési megállapodást, amelynek értelmében vállala-
tunk támogatást nyújt az Európai Unió képzési programjaihoz, 
a médiaközpont és a különböző egyetemi diákmunka-közpon-
tok működtetéséhez, illetve támogatjuk a közös érdekekre 

épülő kutatási projekteket az alkalmazott üzleti tudomá-
nyok területén. 

A jó „vállalati polgár" koncepciót fontos közös-
ségi célként közelítjük meg és nem önmagunk 
előtérbe helyezését értjük alatta. A gyakorlat-
ban ez a törekvés úgy jelenik meg, hogy a Bri-
tish American Tobacco Hungary mint felelős 
vállalat, folyamatosan figyelemmel kíséri a kö-
zösségi eseményeket, tájékozódik a felmerülő 

nehézségekről és igyekszik segíteni, adni. Meg-
győződésünk, hogy a most megjelenő tudomá-

nyos magazin, az Alkotó Szellemiség támogatása is 
a magyar tudomány gazdagítását szolgálja majd. 

Végül, de nem utolsósorban szívből gratulálunk Dr. Barthó 
Loránd, Dr. Barthó Szekeres Júlia, Dr. Kollár Lajos, Dr. Kollár 
László és Dr. Komlósi Sándor egyetemi tanároknak, vagyis 
azoknak a professzoroknak, akik elnyerték a Pécsi Tudomány-
egyetem BAT Publikációs Díját. 

Egyúttal hadd fejezzük ki reményünket, hogy az Alkotó Szel-
lemiség szerkesztőinek munkájával az olvasó is elégedett lesz. 
Ugy érzzük, e kiadvány támogatásával ismét jó célt szolgálunk. 

British American Tobacco Hungary 



V lfm L I B 

SZERKESZTŐSÉGI ÜDVÖZLET 

„Alkotó Szellemiség" címmel új magyar és angol nyelvű egyetemi tudományos és 
művészeti magazin indul. A lap elindításának az ötlete az Egyetem Vezetéséé, de a szép 
színvonalú kivitelezés nem lett volna lehetséges a BAT nagyvonalú támogatása nélkül. 
Köszönjük! 

Az évente két alkalommal megjelenő tudományos magazin fő célja az egyetemen 
folyó tudományos tevékenység bemutatása, a jobb egyetemen belüli kollaboráció elő-
mozdítása, s egyetemünk hírének az öregbítése. Nem titkolt célunk az is, hogy a hazai 
valamint külföldi egyetemek illetve a gazdaság meghatározó szereplői közötti kapcsolat-
tartást elősegítsük az egyetemünkön végzett színvonalas tudományos és művészeti tel-
jesítmények bemutatásán keresztül. 

A szerkesztőbizottságot Dr. Komlósi László Imre tudományos rektorhelyettes, fősz-
erkesztő vezeti. A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Lenkei Péter, Dr. Miseta Attila és Dr. 
Sánta Imre. Munkájukat segíti Czibók Balázs, Kuráth Gabriella és Győrffy Zoltán. 
A szerkesztőbizottság a karok, s más szervezeti egységek tudományos dékánhelyette-
seivel - felelőseivel tart közvetlenül kapcsolatot. Ezúton is kérjük a tisztelt tudományos 
dékánhelyetteseket és minden a tudományokban és művészetekben aktív egyetemi pol-
gárt, hogy szerkesztőségünket a magazin profiljába illő eseményről, fejleményről értesít-
sék. Várjuk a lap szerkezetét, formáját és tartalmát illető konstruktív javaslatokat is. 

Természetes, hogy az első számokban lehetetlen minden a tudományokban és 
művészetekben jelentős személyt, munkacsoportot bemutatni. Ugyanakkor törekedni 
fogunk arra, hogy a lehető legszélesebb spektrumot fogjuk át. 

Ennek megfelelően a lap helyet ad akadémikusaink, professzoraink személyes-szakmai 
bemutatkozásának. A későbbiekben azt is tervezzük, hogy néhány széleskörű érdek-
lődésre számot tartó témában kérjük fel professzorainkat arra, hogy összefoglaló 
ismertető cikket írjanak. 

Egyetümünkön jelenleg tizenhét doktori iskola működik a legkülönbözőbb 
tudományterületeken. Állandó rovatunk lesz ezeknek az iskoláknak a bemutatása. 
A későbbiekben hírt adunk az egyes doktori iskolák főbb, új eredményeiről. Hasonlóan 
fontos feladatunknak tartjuk a fiatal tudós - művész generáció bemutatását. Máris 
örvendetesen nagy számú javaslat érkezett szerkesztőségünkhöz. Természetesen a 
fiatal kolléganők és kollégák bemutatásánál semmiféle érdem rangsort fel nem állíthat-
tunk. Igyekeztünk arra törekedni, hogy minél több kar reprezentálva legyen. 

Egyetemünk regionális központ, de több képzési forma esetében az egész Dunántúlra 
kiterjedő feladatai is vannak. Ezek a feladatok arra köteleznek, hogy alkalmanként bemu-
tassunk olyan tudományos és művészeti projekteket, melyek a PTE és más regionális, 
vagy a régión kívüli intézmények között folynak. 

A kihívás nagy, a lehetőség adott. Tudományos magazinunk meríthet abból a bőséges 
anyagból, melyet egyetemünk kiváló oktató tudósai és művész oktatói hoztak létre. 
Ugyanakkor a magazin csak annyira lehet jó, amennyire az egyetemet alkotó polgárok a 
magukénak érzik. S itt van tennivaló bőven. A nemrég megszületett Pécsi Tudomány-
egyetem a kari önállóság csorbítása nélkül kell, hogy megmutassa együtt könnyebb. 
A tudományos képzési formák sokaságát felvonaltató nagy egység több lehetőséget 
kínál a hallgatóknak, változatosabb kutatási és művészeti profilt jelenít meg. 

Bízunk abban, hogy a magunk szerény módján hozzá tudunk járulni a közös egyetemi 
kép kialakításához, annak népszerűsítéséhez az egyetemen belül, s a külvilágban is. 

Tisztelettel, 
A Szerkesztőség 



ÜNNEPI SZENÁTUS A TUDOMÁNY NAPJÁN 

T U D O M Á N Y NAPJA 2004 

Díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülést rendezett a Pécsi Tudo-
mányegyetem november 4-én a Magyar Tudomány Napja al-
kalmából. Amint azt dr. Lénárd László rektor köszöntőjében el-
mondta, ez az alkalom rendhagyó volt az egyetem életében. A 
Magyar Tudomány Napja alkalmából hagyományosan díszdok-
torokat avattak, professzori ösztöndíjakat, címzetes egyetemi 
tanári és docensi címeket, habilitációs, DLA és Ph.D oklevele-
ket adtak át. Egyetemünk rektora bejelentette, hogy 1996-ban 
az 56-os Diákparlament vezetői arra kérték az egyetem rekto-
rát, hogy az Aula korábbi, latin nyelvű feliratait eredeti állapo-
tukban állíttassa helyre. A felújítás miatt erre csak most kerül-
hetett sora rendezvény résztvevői láthatták elsőként a Per 
aspera ad astra, illetve a Sub pondere ereseit palma feliratokat. 

Dr. Lénárd László kiemelte: a Pécsi Tudományegyetem tisz-
telettel emlékezik a kiváló tudós elődökre és egy korábbi javas-
lat alapján konferencia- és dísztermeinket róluk nevezzük el. 
A Rákóczi úti Aula Dr. Halasy-Nagy József profeszszor, az Er-
zsébet Tudományegyetem első rektorának nevét fogja viselni a 
továbbiakban. Halasy-Nagy professzor úr a görög filozófia gon-
dolatvilágának elsőrangú közvetítője volt. A Szigeti úti Aula Dr. 
Romhányi György patológus professzorról, a jogelőd POTE 
egyetemi tanáráról neveztetik el. Romhányi professzor úr az 
Orvosegyetem kimagaslóan legjobb előadója volt, erre orvosok 
ezrei emlékezhetnek. Tudományos munkássága elismerésekép-
pen 1987-ben az MTA rendes tagjává választották. Az Ifjúság 
úti konferenciaterem a továbbiakban Dr. Vargha Dámján iro-
dalomtörtész professzor úr nevét fogja viselni, aki a régi magyar 
irodalom, a klasszikus magyar kódexek kutatásának magas szin-
tű művelője, az MTA tagja volt. 

Az ünnepi szenátusi ülésen dr. Komlósi 
László Imre, a Pécsi Tudományegyetem 
tudományos rektorhelyettese mondott 
ünnepi beszédet, aki kiemelte: „A Pécsi 
Tudományegyetem széleskörű tevékeny-
ségeit tekintve regionális szerepet tölt be, 
úgy is mint tudásközpont és úgy is mint 
kutató bázis. Társadalmi környezetünk 
joggal támaszt komoly elvárásokat Egye-
temünkkel szemben, amelyet 
egyértelműen serkentő kihívásnak tekin-
tünk. Egyetemünk alkotó szellemisége a 
garancia arra, hogy a jövőben is megbíz-
ható és keresett partnerei legyünk gazda-
sági-társadalmi környezetünknek." 

A Pécsi Tudományegyetem Doktori 
Szabályzatában foglalt előírásoknak 
megfelelően az egyetem Szenátusa tisz-
teletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és 
külföldi személyeket, akik több évtizeden 
keresztül kiemelkedően művelték tudo-
mányterületüket, nemzetközi elismerés-
re tettek szert, szoros kapcsolatot tarta-
nak fenn a Pécsi Tudományegyetőmmel, 
komoly szolgálatokat tettek az egyetem-
nek, illetve a magyar tudománynak, és 

honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudo-
mányegyetem megbecsültségét emeli. A csütörtöki ünnepi ülé-
sen a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának határozata alap-
ján Vincze Mária professzor asszony, valamint Boguslaw 
Banaszak és Hans-Rudolf Tinneberg professzor urak vehettek 
át a honoris causa oklevelet, valamint ölthették fel a Pécsi Tu-
dományegyetem talárját. 

Az újonnan fogadott díszdoktorok széfoglalójának összefog-
lalása után Gyöngyössy Zoltán, a Művészeti Kar Fúvós és Ütős 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára adta elő fuvolán 
Telemann: Fantázia c. alkotását. 

A British American Tobacco professzori ösztöndíjainak át-
adása előtt Bede Rita, a British American Tobacco Hungary 
vállalati kapcsolatok vezetője ismertette a BAT és Pécsi Tudo-
mányegyetem együttműködését. A BAT Hungary és a Pécsi 
Tudományegyetem professzori pályázatán BAT publikációs 
ösztöndíjban részesült: dr. Barthó Lóránd, az Általános Orvos-
tudományi Kar Farmakológiai és Farmakótherápiai Intézet 
egyetemi tanára; dr. Barhóné dr. Szekeres Júlia, az Altalános 
Orvostudományi Kar Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 
egyetemi tanára; dr. Kollár Lajos, az Altalános Orvostudomá-
nyi Kar Sebészeti Tanszék egyetemi tanára; dr. Komlósi Sándor, 
a Közgazdaságtudományi Kar Döntéstudományi Tanszék egye-
temi tanára; valamint dr. Kollár László, a Természettudományi 
Kar Kémiai Intézet egyetemi tanára. 

Az ünnepségen részt vett Magyar Bálint oktatási miniszter és 
Toller László, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere is. 
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A PIBF ÉS A MAGZATOK 
Dr. Barthó Szekeres Júlia, BAT professzori ösztöndíjas, PTE ÁOK Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

Mivel foglalkoznak? 
A magzat és az anya immunológiai kapcsolatát vizsgáljuk. 

Mivel antigénjei felét az apától kapja, a magzat az anya számára 
félig idegen. Az esetek többségében, a normális terhességek 
során az anya immunrendszere nem támadja meg szervezete 
mégsem löki ki ezt az idegen testet. Előfordul azonban, Vannak 
viszont olyan esetek, amikorhogy a terhesség idő előtt megsza-
kad. Az ismeretlen hátterű spontán vetélések egy részébennél 
például immunológiai kilökődési jelek figyelhetők meg. Olyan, 
mintha az anya immunrendszere nem tolerálná a magzatot. A 
kérdés az, hogy milyen mechanizmusok járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a terhesség alatt ne jöjjön létre a magzatot károsító 
immunreakció, mi teszi elfogadhatóvá teszi a magzat jelenlétét. 
Ezt vizsgáljuk mi, már vagy 25 éve. 

A terhesség alatt megnő a progeszteron hormon koncentrá-
ciója, amely a fehérvérsejtekben egy mediátor fehérjéte 
képződését indukálja a fehérvérsejtekben. Ez a PIBF; amiről ez 
a cikk is szólt. Egerekkel folytatott kísérleteinkből kiderült, hogy 
a PIBF az, ami immunológiai hatásaián révén keresztül egerek-
ben megakadályozza a vetélést,. Hha viszont terhes egerekben 
semlegesítjük e fehérje hatását, a terhesség megszakad a ter-
hesség. Tehát úUgy tűnik tehát, hogy ez a fehérje, vagy legaláb-
bis annak egy része, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a ter-
hesség normálisan folyjék le. Biztos, hogy nem egyedül a PIBF 
felelős ezért, de fontos láncszeme a mechanizmusnak, ami védi 
a terhességet. 

Nem káros, hogy idegenként azonosítja az anya a 
magzatot? 

Éppen ez a felismerés indítja be azokat az immunológiai 
folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a magzat túlélését. Az 
anya fehérvérsejtjei felismerik a magzatra jellemző idegen 
antigéneket, aktiválódnak, és így válik lehetővé a mediátor 
fehérje termelődése, ami megvédi a magzatot az anya 
immunrendszerének támadásától. 

Minden ember sejtjein jelen van egy - az egyénre jellemző 
immunológiai azonosító, amely megkülönbözteti őt minden 
más embertől. Normális esetben a Erre abból következtettek, 
hogy van ún. „immunológiai ujjlenyomat", ami megkülön-
bözteti az adott ember sejtjét minden más emberétől. Normális 
esetben ez a két szülő "immunológiai ujjlenyomatáé rendkívül 
eltérő. Azonban Vvéletlenszerűen előfordul azonban, hogy az 
apa és az anya immunológiai ujjlenyomata azonosítója hasonló, 
így a magzat az anyáéhoz hasonló antigeneket fejez ki. - aA 
megfigyelések azt mutatják, hogy ilyenezekben az esetekben 
gyakoribb a spontán terhességmegszakadás. Az anya 
fehérvérsejtjei felismerik a magzatra jellemző idegen 
antigéneket, aktiválódnak, és így válik lehetővé a mediátor 
fehérje termelődése, ami megvédi a magzatot az anya 
immunrendszerének támadásától. 

Mire lehet használni ezt a felismerést? 
Egyrészt diagnosztikus felhasználási lehetőséget teremt: e 

fehérje vérből való kimutatásával előre lehet jelezni a spontán 
vetélést, vagy a koraszülés bekövetkeztétt. Erre a célra kidol-
goztunk egy viszonylag egyszerű laboratóriumi módszert. 
Persze ahhoz, hogy ezt a klinikusán klinikumban is használni 
tudják, standardizált teszt kidolgozására van szükség. 

A másik felhasználási területe valószínűleg terápiás lehet, 
ugyanis abból, hogy e fehérje adásával meg lehet akadályozni a 
spontán vetélést, arra lehet következtetni, hogy egyszer talán, 
a távoli jövőben a sorozatosan vetélő nők egy része 
PIBFfehérje-kezeléssel kezelés eredményeképpen meg tudja 
tartani a magzatot. 

Most érkeztük el oda, amiről a cikk szól. Ahhoz, hogy ezt a 
fehérjét gyógyszerként tudjuk alkalmazni ezt a fehérjét, nagyon 
jólpontosan meg kell ismernünki a szerkezetét. Ez egy elég nagy 
biológiai molekula, s nem biztos, hogy az egészre szükség van a 
hatás kifejtéséhez. A díjazásban részesült munkának az volt a 
célja, hogy feltérképezzük a molekulát, megállapítsuk, hogy 
melyek azon régiói, amelyek a biológiai hatás kifejtéséhez szük-
ségesek. Találtunk is három olyan pici részt, ami alkalmas arra, 
hogy a továbbiakban állatkísérleteket végezzünk velük. Az, 
hogy ebből gyógyszer legyen, még nagyon messze van, de min-
denképpen megtettük az első lépést. 

H.É. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
A petesejt és a hímivarsejt találkozásakor fejlődésnek induló új 
egyed genetikai állományának felét az apától, felét az anyától 
örökli, így a magzat fele részben apai, az anya számára idegen 
antigéneket hordoz. Jogosan vetődik fel a kérdés hogy az anyai 
immunrendszer miért nem „löki ki" a magzati szövetet. Logikus 
lenne a feltételezés, hogy a magzat túlélése szempontjából ked-
vező, ha a rá jellemző antigének az anyai immunrendszer szá-
mára rejtve maradnak, s így a felismerésük gátolt. Az anyai im-
munrendszer azonban felismeri a terhesség létrejöttét és 
minőségileg megváltozott, a magzat védelmét elősegítő 
mmunválasszal reagál. Megváltozik - egyebek közt - a cytokin-
termelés mintázata. 

A cytokinek alacsony molekulasúlyú fehérjék vagy glycopro-
teinek melyek fontos szerepet játszanak a sejtek közötti kom-
munikációban illetve a sejtek differenciálódásának és proliferá-
ciójának szabályozásában. Míg egyes cytokinek (Thl) celluláris 
immunválaszt indukálnak, más cytokinek (Th2) termelése 
humorális immunválasz idején fokozódik. A terhesség alatt a 
cytokintermelés egyensúlya Th2 irányban tolódik el. Mindezek 
következtében az immunglobulin termelés fokozott, a celluláris 
válaszadási készség, különösen az NK aktivitás csökkent 
mértékű lesz. 

Dr. Szekeres Júlia szakmai önéletrajza 
Személyi adatok: Szül: Pécs, 1950 dec. 10., Férj: Dr. Barthó 
Loránd egy. tanár, Gyermekek: Dr. Barthó Péter orvos 
(1974), Barthó Eszter (1979) egyetemi hallgató 
Diploma, szakképesítés, tudományos fokozatok: 1975 -
Orvosi diploma POTE Ált. Orv. Kara. 1978 - Klinikai 
Laboratóriumi szakvizsga. 1984 - az orvostudományok 
kandidátusa. 1992 DSc. 
Kutatási tevékenység: Publikációs aktivitás: 1980 óta egy 
monográfia (CRC Press, Boca Raton, USA), 10 könyvfe-
jezet és kb. 130 eredeti közlemény 
Idézetek száma: 1000, kumulativ IF: 200 
Kutatási támogatások: 1986 óta folyamatosan OTKA és 
E T I 1988 W H O 1992 OTKA műszerközpont 1997 FKFP 
tematikus pályázat, 2003 akadémiai munkacsoport 
Oktatási tevékenység: Mikrobiológia és immunológia 
előadások tartása orvostanhallgatóknak. 
Tudományos diákköri munka: A laboratóriumban általában 
15-20 diákkörös dolgozik, évente 3-4 díjazott előadást és 
pályamunkát produkálnak. 
Postgradualis képzés: Az immunológia alapjai c. A típusú 
Ph.D. program vézetője. A „Reprodukció immunológiája" c. 
B. programban eddig 9 hallgató szerzett fokozatot, további 
két védés folyamatban van. 
Oktatással kapcsolatos szervezési tevékenység: 1996-ban 
tudományos rektorhelyettesként az egyetem akkreditációra 
való felkészülésének szervezése, 1999-től az Angol Nyelvű 
Orvosképzési Program elnöke. ' 
Elismerések: 2001-ben „Mestertanár" kitüntetés. 

A foetoplacentális egység két oldala cytokineken keresztül 
hat egymásra. Az anya által termelt cytokinek befolyásolják a 
placenta méretét. A placenta antigenexpressziója ezzel szem-
ben meghatározza az anyai cytokinek minőségét. 

Egy másik fontos, a magzat túlélését elősegítő mechanizmus 
a progesteronúfuggő immunológiai szabályozás. 

A progesteron az emlős fajok többségében elengedhetetlen a 
normális terhesség fenntartásához. Régóta ismert, hogy ez a 
hormon immunológiai hatásokkal is rendelkezik. A korábbiak-
ban munkacsoportunk kimutatta, hogy a progesteron immuno-
lógiai hatásait egy PIBF-nak nevezett fehérje közvetíti. Th2 
irányban eltolt cytokintermelést idukál és gátolja az a természe-
tes ölősejtek aktivitását. Fenti hatásai révén állatkísérletben 
megakadályozza a vetélést. A molekulát egészséges terhesek 
lymphocytái termelik, fenyegető koraszülés tüneteit mutató 
nők lymphocytái azonban nem képesek ezen fehérje előál-
lítására. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy 
PIBF-el történő kezelés emberben is megakadályozhatja ter-
hesség idő előtti megszakadását. 

Ahhoz azonban, hogy a therapiás hatású molekulát megter-
vezhessük ismernünk kell a molekula szerkezetét, hogy annak 
lehető legkisebb, még hatásos, de mellékhatásoktól mentes da-
rabját alkalmazhassuk a betegek kezelésére. A fenti munka cél-
ja ezért a PIBF szerkezet-hatás vizsgálata volt. 

Az első megoldandó feladat a PIBF fehérjét kódoló cDNS 
szekvenciájának és szerkezetének feltérképezése, valamint a 
kódolt fehérje szerkezeti és biológiai jellmzése volt. cDNS 
könyvtár segítségével egy 2765 bp hosszúságú klónt azonosí-
tottunk, melynek értelmes része 2271 bp méretű volt. A PIBF1 
cDNS 757 aminosavból álló fehérjét kódol, melynek megjósol-
ható molekulasúlya 89-kDa. A fehérje aminosavsorrendje 
egyetlen eddig ismert molekulával sem mutat szignifikáns 
homológiát. A recombinans PIBF reagál az in vivo termelődő 
szekretált PIBF elleni antitesttel, és az utóbbival azonos bioló-
giai hatásokat mutat. 

A teljes hosszúságú PIBF molekula a sejtmaghoz asszociáltan 
helyezkedik el. Kisebb darabok szekréciója a sejt aktivációját 
követően indul el. Miután megállapítottuk, hogy a recombinans 
fehérje biológiai tulajdonságai azonosak a természetes secretált 
fehérje tulajdonságaival, megkíséreltük a molekula azon részei-
nek azonosítását, melyek a hatás kifejtéséhez szükségesek. 
A molekula különböző regióit reprezentáló kisméretű recombi-
nans peptideket állítottunk elő és vizsgáltuk ezek immunológiai 
hatásait. 

Megállapítottuk, hogy a recombinans molekula N terminális 
48-kDa méretű darabja biológiai aktivitással rendelkezik, és az 
NK aktivitás befolyásolásáért felelős darabot a 2-4 Exonok kó-
dolják. A fenti adatok hozzásegítenek a PIBF-ben rejlő diag-
nosztikus és therapiás lehetőségek kihasználásához. 
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ÉRZŐ BELSŐ SZERVEK 
Dr. Barthó Loránd, BAT ösztöndíjas PTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

Mivel áll kapcsolatban a BAT által díjazott publikáció? 
Azt vizsgáltuk, hogy a kísérletes cukorbetegség milyesfajta 

idegeknek a működését befolyásolja a húgyhólyagban. A projekt 
során patkányokat tettünk diabéteszesekké, és azt találtuk, 
hogy ez elsősorban az érzőidegek funkcióját, az általuk kiváltott 
hólyag-kontrakciót károsítja. Fő témánk egyébként a belső 
szervek vegetatív illetve érző beidegződése és ezen idegeknek a 
zsigeri mozgásokra gyakorolt hatása. Ennek a témának ezer 
ága-boga van, hiszen az acetil-kolin, ATP és neuropeptidek más 
zsigeri szervekben is szerepet játszanak, így a légzőrendszer-
ben, sőt az erekben is. 
A cukorbetegség milyen bajokat tud okozni a húgy-
hólyagban? 

A cukorbetegség a legkülönbözőbb idegi funkciókat tudja 
károsítani (ún. diabéteszes neuropátia; a tünetek sokféleségét 
urológusok jobban el tudnák mondani); akár inkontinenciát is 
tud okozni. Azért a hólyagot vizsgáltuk, mert ott 
funkcionálisan jól szét tudtuk választani egymástól a különböző 
idegtípusokat. Módosult (de növekedett!) egyébként az extra-
celluláris ATP által közvetített válasz is, aminek okát még nem 
ismerjük. 
Mennyi időbe telt, mire idáig jutottak? 

Hosszú folyamat eredménye volt. Már jóval az adott kísér-
letek előtt kezdődik a munka, hiszen addigra több éves-
évtizedes tapasztalat áll a hátunk mögött általában a zsigerekkel 
és konkrétan a hólyaggal kapcsolatban. A diabéteszes kísérlet-

sorozatot is kiegészítettük egy sor ép állatokból nyert megfi-
gyeléssel. Sokszor az ellenőrző kísérletek teszik ki a vizsgálat 
kétharmadát; gondosan kell dolgozni, mert különben könnyen 
becsapódik az ember. A voltaképpeni kérdésre a fennmaradó 
egyharmadban keressük a választ. 
Mire lehet következtetni abból, hogy a cukorbetegség 
az érzőidegeket károsítja? 

Nagy jelentősége van, mert a normális hólyagürülési 
reflexben ilyen érzőidegek indítják el a folyamatot, érzékelik a 
falfeszülést, és az ingerületet a gerincvelőbe továbbítják, ahol 
egy viszonylag egyszerű ingerület-áttevődési folyamaton 
keresztül a paraszimpatikus idegek útján visszatér az ingerület 
és a hólyag falának összehúzódását váltja ki. Ha ebben az 
érzőműködések károsodnak, akkor az egész vizelési reflex 
károsodhat. A képet színezi, hogy az érzőidegek helyben is 
simaizomaktív anyagokat szabadítanak fel. A szenzoros idegek 
zsigeri közvetlen mozgató hatásairól egyébként most jelenik 
meg összefoglaló cikkünk, szintén az European Journal of 
Pharmacology-ban. Amit itt a patkányban találtunk, annak 
konkrét terápiás jelentősége nincs, de kiindulópontját képezheti 
további vizsgálatoknak. Minél többet tudunk a szervek ép és 
kóros működéséről, annál valószínűbb, hogy abból valami 
hasznos is kikerül. Ez egy piramis, amit nem lehet a tetejétől 
kezdve építeni. 
Milyen irányban fogják folytatni a kutatást? 

A díjazott publikáció témája egy folyamat kis része. 
Szeretnénk felderíteni a különböző (vegetatív és szenzoros) 
neurotraszmitterek szerepét a zsigerek működésében. 
Felbátorodva a diabéteszben kapott eredményeken a további-
akban szeretnénk részben kórélettani irányban is vizsgálódni, 
pl. kísérletesen létrehozott vastagbél-gyulladásnak is a bél-
mozgásokra kifejtett hatását vizsgálni és megnézni, hogy abban 
miféle transzmitterek, illetve azoknak milyen változásai 
vesznek részt. 

Azokkal dolgozom együtt, akik ebben a dolgozatban is szere-
peltek - szerencsére nagyon szorgalmasak. Nehezen jutok 
hozzá a kísérletes munkához, hiszen oktatunk orvostanhall-
gatókat magyarul és angolul, gyógyszerészhallgatókat, 
választható kurzusokat tartunk és a különböző bírálatok is elég 
sok időt emésztenek fel, úgyhogy marad munka hétvégére és 
estére is. 

H.É. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Nem-adrenerg, nem-kolinerg (NANC) neurotranszmisszióról 
beszélünk, ha egy idegingerléssel kiváltott választ nem a 
„klasszikus" átvivőanyagok, hanem pl. neuropeptidek, purin-
nukleotidok, aminosavak, nitrogén-monoxid (NO) közvetítik. 
Ezek az anyagok természetesen a „klasszikus" transzmitterek 
(acetil-kolin [ACh], noradrenalin) mellett, azokkal összefüggés-
ben fejtik ki hatásaikat. 

A zsigeri szervek beidegzése, amely kutatásaink gyújtópon-
tjában áll, számos forrásból ered: (1) A zsiger saját (intrinszik) 
idegei; kiemelendő a gyomor-bélhuzam falában végighúzódó 
enterális idegrendszer, amely a gerincvelőéhez hasonló számú 
neuront tartalmaz; (2) A kívülről származó (extrinszik) vege-
tatív efferens - szimpatikus és paraszimpatikus - idegek; (3) 
Extrinszik érző idegek, amelyek érkezhetnek a n. vagus-szal 
vagy lehetnek spinalis afferensek. Érdekes tulajdonságuk, hogy 
egy fontos populációjuk, a kapszaicin-érzékeny szenzoros 
idegek nemcsak központi idegredszeri, hanem perifériás 
végződéseiből is biológiailag aktív anyagokat tesz szabaddá, így 
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makológiai szaklapokban és ilyen tárgyú könyvekben. 
Összesített 1F (2002.): 205. (A munkákra kapott idézetek 
száma: 2050) 
Oktatási tevékenység: Előadások és szemináriumok 
tartása, vizsgáztatás (magyar és angol nyelven). Angol 
oktatási felelős (1994-2002). Kreditpontos speciális kol-
légium vezetése magyarul és angolul (Gombamérgezések). 
Diákköri témavezetés. PhD-témavezetés. 
A PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak akkreditációs 
anyagának kidolgozásában való közreműködés. 
A Gyógyszerhatástan tantárgy tananyagának előkészítése, 
az oktatás vezetése. A Klinikai Alapismeretek tárgy 
koordinálása (Gyógyszerész Szak) 

ezek az idegek nemcsak reflexes úton, hanem közvetlenül is 
beleszólnak a beidegzett szerv működésébe. 

A közlemény a kapszaicin-érzékeny beidegzés és a vele 
összefüggő vegetatív, ill. enterális idegek ingerületátvivő-anya-
gaival foglalkozik. 

A patkány-hólyag (hasonlóan más állatfajokéhoz) számos 
idegféleséget tartalmaz, amelyeket elektromos „tér"-ingerlés-
sel egyszerre aktiválunk izolált szervi körülmények között. 
A jelen kísérletsorozatban farmakológiai eszközökkel minden 
eddiginél jobban elkülönítettük az egyes neurotranszmitterek 
által közvetített mozgásválaszokat és megvizsgáltuk, hogyan 
befolyásolja a kísérletes cukorbetegség az egyes választípu-
sokat. Tekintve, hogy a válaszokban részt vevő idegek ACh-t és 
ATP-szerű anyagot (az uralkodó nézet szerint ATP-t) szabadí-
tanak fel (vegetatív idegek), ill. neuropeptideket (P-anyag, neu-
rokinin A) liberálnak (kapszaicin-érzékeny afferensek), a far-
makológiai elválasztásra (a) az ACh simaizom-receptorait 
bénító atropint, (b) az extracelluláris ATP-re érzékeny P2 
purinoceptorok antagonistáinak keverékét használtuk, (c) Ha a 
kapszaicin-érzékeny választ akartuk izolálni, atropint és 
purinoceptor-antagonistákat egyaránt alkalmaztunk, és 10-szer 
magasabb frekvenciával ingereltünk, (d) Az afferens 
idegvégződések közvetlen aktiválására kapszaicint használtunk. 
A következőket állapítottuk meg: 

1. Kísérletes (sztreptozotocinnal kiváltott) diabétesz szelek-
tíven csökkentette a kapszaicin-érzékeny idegek elektromos 
ingerlésével kiváltott simaizom-összehúzódást. A kapszaicinnel 
kiváltott mozgásválasz kevésbé csökkent diabéteszes állatok-
ban. 

2. A kapszaicinnel kiváltott összehúzódásban tachykininekre 
érzékeny ún. NK1 és NK2 receptorok „szupra-additív" módon 
vesznek részt. Ez valószínűleg tükrözi az e receptorokat elősz-
eretettel izgató P-anyag, ill. neurokinin A szupra-additív együt-
thatását. A kapszaicin semmiféle pre- vagy posztjunkcionális 
gátló hatást nem fejtett ki a hólyagon. 

3. Az atropin jelenlétében regisztrált izgató mozgásválasz 
(amelyet jelentős mértékben P2 purinoceptorok közvetítenek) 
lényegesen megnőtt diabéteszes állatokban (ennek okát nem 
ismerjük), míg a purinoceptor-antagonisták jelenlétében kivál-
tott kolinerg válasz nem változott diabéteszben. 

4. Eredményeink azt mutatják, hogy a kísérletes diabétesz 
szelektíven károsítja a kapszaicin-érzékeny neuronokat, 
különösen, ha végződéseiket az axon irányából, Na+-csator-
nafüggő módon aktiváljuk. Eredményeink segíthetnek az 
emberi cukorbetegségben tapasztalt neuropátiás jelenségek 
mechanizmusának megértésében. 

Megjelent: KÍSÉRLETES DIABÉTESZ HATÁSA 
A HÚGYHÓLYAG - INGERLÉSSEL VAGY KAPSZAICIN-
NEL KIVÁLTOTT - KOLINERG, PURINERG ÉS PEP-
TIDERG MOZGÁSVÁLASZAIRA 

Benkó Rita, Lázár Zsófia, Pórszász Róbert, 
Somogyi György, Barthó LorándEuropean Journal of 

Pharmacology (2003), 478: 73-80. 
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BÁTOR MEGOLDÁS 
Kollár Lajos BAT ösztöndíjas, Sebészeti Tanszék 

Miről szól a díjat nyert publikációja? 
Az érsebészeti szakmában, az utóbbi években előtérbe került 

az ún. endovaszkuláris technika, aminek az a lényege, hogy 
éren belül végzünk különböző manipulációkat. Ezeket a mód-
szereket (pl. katéteres értágítás) korábban a radiológusok alkal-
mazták. Az érsebészek is elsajátították ezt a technikát és így 
ötvözik a klasszikus érsebészeti beavatkozásokat a katéter-
technikás beavatkozásokkal. Ezek együttes alkalmazását 
nevezik hibrid érsebészeti beavatkozásoknak. 

A publikált esetben a mellkasi aortán, a főütőérben volt kóros 
értágulat, más néven aneurizma. Ennek a tágulatnak két nagy 
veszélye van. Ha a meggyengült érfal nem tud ellenállni a nagy 
belső nyomásnak, elszakadhat és a beteg életét veszélyeztető, 
komoly vérzés léphet fel. A másik probléma az, hogy az aneur-
izmában rögök rakódnak le, amelyek elúszhatnak, és elzáródást 
okozhatnak. Ebben az esetben tovább bonyolította a kérdést 
az, hogy a tágulat a főütőér azon szakaszán volt, amely magá-
ba foglalja az agyat ellátó verőerek szájadékát. Ebben az eset-
ben ún. nyitott műtét esetén fent állt volna az agykárosodás 
rizikója. Ezért döntöttünk a hibrid műtéti beavatkozás mellett. 
A nyakon ejtettünk két kis metszést és összekötöttük az agyat 
ellátó két főütőeret, így biztosítva az agy vérellátását, majd 
elzártuk a carotis bal oldai szájadékát. Az aortába egy műeret 
ültettünk be, amivel kirekesztettük a keringésből a tágulatot. 
Mindezt a combon ejtett egy 5-6 centiméteres metszésből 
a katéterekkel manipulálva végeztük el anélkül, hogy a beteg 

mellkasát meg kellett volna nyitni. Hasonló, mellkason végzett 
műtétek ma már nem számítanak újdonságnak. Esetünk 
érdekessége az volt, hogy különösen veszélyes helyen kezeltük 
az értágulatot, ez jelentett új, természetesen megfontoltan 
bátor megoldást. 
Ez a gyógyulást is lerövidíti? 

Igen. Egy nyitott műtétnél a betegek minimum 10-15 napig 
tartózkodnak kórházban, nagy mennyiségű vért és gyógyszert 
kapnak. Ennél az új megoldásnál 3-4 nap után otthonába bo-
csáthatjuk, lényegesen kisebb a fájdalom, kevesebb a panasz és 
a gyógyszer. Hozzá kell tenni, hogy egy ilyen eszköz - a stent-
graft - durván 2 millió forint. Tételes költséggyűjtésünk szerint 
azonban a két megoldás költsége összességében azonos, de 
óriási a különbség a beteg fájdalma, megterhelése és veszé-
lyeztetettsége közt. 
Mennyire elterjedt ez a betegség Magyarországon? 

Magyarországon évente kb. 500 aneurizma kerül felis-
merésre. Az lenne a kívánatos, ha ennek legalább a felét ezzel a 
technikával lehetne megoldani. Ma, országosan 60-80 ilyen 
műtétre van anyagi lehetőség, ebből Pécsett 20-30 bea-
vatkozásra van módunk. 
Milyen előkészületeket igényelt, hogy eljutottak idáig? 

Hosszú volt. Az érsebészetet alaposan el kell sajátítani, ki 
kellett építeni egy jó nemzetközi kapcsolatrendszert, hogy az 
ember naprakész legyen a különböző technikákban, el kellett 
menni több olyan külföldi intézetbe, ahol már művelték ezeket. 
Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy hozzánk jönnek ta-
nulni onnan, ahol most kezdik ezt a technikát alkalmazni. 
Milyen kutatási terveik vannak? 

Nagyon érdekel a minimális invazivitás lehetősége az érse-
bészetben. Nagydoktori disszertációmat is ebből a témából 
írom. Az alapkérdés az, hogy mivel lehet a már ismert érse-
bészeti beavatkozások hatékonyságát javítani. A kutatás fő tár-
gya a kombinációk és variációk feltárása az endovaszkuláris 
terület és a klasszikus érsebészet között. 

H.É. 
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BAL ARTERIA SUBCLAVIA ÉS CAROTIS SZÁJADÉKOT INVOLVÁLÓ 
ANEURYSMA MEGOLDÁSA STENTG RAFTTAL CIKK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A szív- és érrendszeri betegségek vezetik Magyarországon a 
megbetegedési és elhalálozási statisztikákat. A keringési beteg-
ségekkel kapcsolatos kutatások kiemelkedő jelentőségűek. Bár 
az érbetegség jelentős részét az érszűkület jelenti, a kóros értá-
gulatokkal „aneurysmákkal" rendelkező betegek kezelése nagy 
kihívás az érsebész számára. A betegség lényege az, hogy kü-
lönféle etiológiai okok miatt (arteriosclerosis, trauma, infektio 
stb.) az érfal meggyengül, a benne lévő nyomásnak nem tud el-
lenállni és jelentősen feltágul. A tágulatban kóros haemody-
namikai viszonyok keletkeznek és rögök rakódnak le. A vérrö-
gök elúszása lokalizációtól függően különféle szervek 
ischaemiás károsodásaihoz vezet. A kóros tágulat további ve-
szélye az, hogy az érfal kiszakadása esetén életet veszélyeztető 
vérzés léphet fel. Az aneurysmák elhelyezkedése az érpálya 
bármely szakaszán előfordulhat; mellkasi vagy hasi főütőéren, 
végtagok erein, zsigeri ereken vagy az agyat ellátó érpályákon. 

Dr. Kollár Lajos szakmai önéletrajza 
Személyi adatok: Született Pécs, 1948. május 6. Családi 
állapot: házas, egy fiúgyermek 
Diploma, szakképesítés, tudományos fokozatok: 1974: 
Diploma - Pécsi Orvostudományi Egyetem, 
1978: Sebészeti szakvizsga, 1980: Érsebészeti szakvizsga, 
1995: Kandidátusi disszertáció megvédése, Ph.D fokozat, 
1997: habilitáció, 1999. egyetemi tanári kinevezés 
Kutatási tevékenység: 1979. óta foglalkozik az érsebészeten 
belül haemorheologiai kutatásokkal. A klinikai haemorhe-
ologia érsebészeti területén az első hazai publikációk jelen-
tek meg tollából. A témakörből számos előadást tartott 
bel- és külföldön egyaránt. Publikációs aktivitás: 1980 óta 
egy monográfia (CRC Press, Boca Raton, USA), 10 
könyvfejezet és kb. 130 eredeti közlemény. Idézetek száma: 
1000, kumulativ IF: 200 
Kutatási támogatások: 1984. Tudománypolitikai Bizottság: 
Haemorheologia az érsebészetben, 1999. OTKA: 
Endovascularis beavatkozások - angioscopia, intraoperativ 
Stent implantatio, stentgraf implantatio, restenosis preven-
tioja, therapiája 
Szakmai tevékenység: Ez ideig 217 jelentősebb érsebészeti 
és haemorheologiai előadást tartott. Több kongresszust és 
symposiont rendeztem. 1992. óta foglalkozik endovascu-
laris sebészeti kutatással és gyakorlati alkalmazásával. 
Magyarországon elsőként végzett műtéti beavatkozások: 
o angioscopia 
o cryovaricectomia 
o intraoperativ carotis Stent implantatio 
o intima pótlás 
o aorta aneurysma Stentgraft implantatio 
Elismerések: 1989. „Kiváló Munkáért" kitüntetés, 2000. 
A Baranya Megyei Önkormányzat „Tudományos és 
Felsőoktatási" díja , 2001. Magyar Angiológiai és Érse-
bészeti Társaság „Legjobb publikációért" díj 

Klasszikus sebészi megoldása a kóros tágulat eltávolítása és az 
érpálya folytonosságának helyreállítása saját, vagy műér fel-
használásával. Ez a műtét attól függően, hogy a kóros tágulat 
hol helyezkedik el; pl. mellkas esetén thoracotomiával, has ese-
tén laparotomiával, nehéz, sok melléksérüléssel járó preparatív 
munkával végezhető. Az utóbbi években az érsebészetben új 
trend jelentkezett - az endovascularis sebészet. A technika lé-
nyege az, hogy nagy preparatív feltárás helyett valamely artéri-
án (rendszerint az artéria femoralison) történő punctioból 
katétertechnikával az érpálya bármely szakasza elérhető, és az 
erre a célra kifejlesztett, ún. stentgraftokkal az aneurysma 
kirekeszthető a keringésből. A stentgraft egy öntáguló fémháló 
és egy műér kombinációjából áll, amely felvezető rendszerekbe 
- 4-7 mm átmérőjű katéterbe - beépíthető. A beavatkozáshoz a 
személyi feltételek mellett (katétertechnikában járatos érse-
bész) komoly technikai feltételek is szükségesek. 

A BAT - pályázaton nyertes publikációban egy olyan külön-
leges esetről számoltunk be, amikor a kóros értágulat magába 
foglalta az agyat ellátó bal artéria carotis és az artéria subclavia 
szájadékát is. Nyitott műtéttel technikai okokból csak az agyi 
erek kirekesztésével végezhető el a műtét, amely során a fatá-
lis kimenetelű agykárosodás veszélye rendkívül nagy. A stent-
grafttal történő kirekesztés is csak úgy végezhető el, ha az imp-
lantációt megelőzően gondoskodunk az agy vérellátásáról. Ese-
tünkben a bal agyfél vérellátá'sát a jobb artéria carotisról indí-
tott, a bal oldalra átvezetett és ott a bal carotissal anastomisalt 
műérrel oldottuk meg. Ezt követően a jobb combverőér felől 
felvezetett vezetődrót, majd angiographiás katéter segítségével 
elvégeztük az aortaív érfestését, amely igazolta mindkét agyfél 
teljes értékű vérellátását, továbbá a bal artéria carotis szájadék 
és subclavia érintettségét. Kemény vezetődrót segítségével az 
aortaívbe feljuttattuk az előzően pontosan méretezett és kivá-
lasztott stentgraftot, majd a stentgraft proximalis, fedett ré-
szén lévő arany markereket pozícionáltuk az artéria anonyma 
és a bal artéria carotis szájadék közé. A pontos pozicionálás 
után a stentgraftot szétnyitottuk, kirekesztve az aneurysmát a 
keringésből. A proximalis és distalis végpontot ballonkatéterrel 
tágítottuk ill. modeláltuk, majd ismételt angiographiával meg-
győződtünk arról, hogy az aneurysma teljes mértékben kire-
kesztésre került, továbbá sem proximal, sem distal felől 
endoleak (bevérzés a műér és aneurysma fal közé) nincs. A fél-
évente elvégzett CT - kontrollvizsgálatok a stentgraft jó hely-
zetben történő incorporatióját igazolták. A közölt eset raritását 
igazolja, hogy Európában az elsők között végeztük a beavatko-
zást, amely azóta szélesebb körben elterjedt. A hybrid érsebé-
szeti beavatkozások számos kombinációt tesznek lehetővé az 
érbetegek kezelésében, az improvizációk a legkülönfélébb 
endovascularis és hagyományos érsebészeti beavatkozások öt-
vözését is jelentik. Az endovascularis beavatkozások elsajátítá-
sával a beteg számára lényegesen kisebb megterheléssel történ-
hetnek a műtétek, nagy rizikójú betegeknél ez jelenti az egyet-
len életesélyt. 
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SZTEROIDOK ÉS ÁTMENETIFÉMEK 
Kollár László, BAT professzori ösztöndíjas, PTE TTK Kémiai Intézet 

Igaz, hogy Ön a fémeket kutatja? 
A díjazott publikáció inkább sorolható a szerves szintetikus 

kémia, mint a fémekkel hagyományosan foglalkozó szervetlen 
kémia tárgykörébe. Ezzel tulajdonképpen munkám két nagyon 
fontos területét már be is mutattam: bizonyos átmenetifémek 
komplex vegyületeinek szintézise, analitikai vizsgálata és e 
homogén katalizátorként szereplő komplexek alkalmazása szin-
tézisekben. Ami a fémeket illeti: az átmenetifémek vegyületeit 
felhasználtuk szteroidok szintézisében, de maga a cikk a 
szteroidokról szól. 
Miről számolt be a publikációban? 

Különböző biológiai, farmakológiai aktivitással rendelkező 
vegyületek szintézise a célunk. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 
szintézisek kidolgozása egyszerű modellvegyületeken végzett 
reakciókon keresztül történik, különösen akkor, ha valamely 
szintézis alapvetően új. A katalizátorokat először egyszerű 
modelleken „teszteljük". A nyertes közlemény már az ered-
ményeket foglalja össze, „éles" példákat mutat be. Ha kimon-
dom azt a szót, hogy szteroidok, ne csak a doppingszerekre 
gondoljon! Vannak gyulladáscsökkentő származékok, a prosz-
tata-betegségek kitűnő gyógyszerei és így tovább. A szteroidok 
családja rendkívül változatos, a koleszterintől a 
varangymérgekig nagyon széles a spektrum. Kémiai szerkezet 
szempontjából is legalább 7-8 családot szoktak a szteroidokon 
belül megkülönböztetni, amelyek szerkezetileg alapvetően 

különbözőek és ennek következtében biológiai aktivitásuk is 
jelentősen eltérő. 
Ez azt jelenti, hogy átmeneti fémeket használnak 
szteroidok előállítására? 

Pontosan. A módszer, amelyet mi használunk, a szterán 
alapváz, a gyűrűrendszer felépítésével nem foglalkozik, hanem 
a szterán alapvázat már tartalmazó vegyületek új funkciós cso-
portjainak kialakítását szolgálja, és erre kiválóan alkalmasak az 
átmenetifémeket (palládiumot, ródiumot) tartalmazó homogén 
katalizátorok. 
Milyen új eredményei vannak most, illetve mit kutat? 

Nos, főleg Pécsre kerülésem után a különböző átmenetifém-
vegyületek és fém-organikus származékok szintézise, illetve 
ezek elemi reakcióinak vizsgálata, részletes analitikai jellemzése 
került a kutatásaim előterébe. Jelenleg alapvetően újszerű 
kísérleti körülmények, új oldószerek, ionfolyadékok kutatásával 
foglalkozunk. Egy megdöbbentően érdekes tulajdonságokkal 
rendelkező oldószer-család vizsgálatát célozza az OTKA 
Tudományos Iskola Pályázatunk is. Tehát valamiféle hangsúly-
eltolódás tapasztalható a munkában, de ez teljesen ter-
mészetes. 

Ettől függetlenül a szteroidok sem mostohagyerekek, pon-
tosan azért, mert még a legegyszerűbb származékok is nagysz-
erű modellvegyületek, és egészen apró lépésekkel más aktiv-
itású, gyakorlati fontosságú vegyületek szintetizálhatok, ame-
lyek közül számos a gyógyszergyártók érdeklődésére is számot 
tarthat. 
Milyen tervei vannak, milyen irányban folytatják 
tovább a kutatást? 

Az említett pályázat erre a két-három évre kijelöli kutatási 
aktivitásunk fő területeit. Ez azt jelenti, hogy célunk alapvetően 
újszerű, eddig nem vizsgált ionfolyadékok szintézise, valamint a 
különböző homogénkatalitikus és elektrokémiai reakciók vizs-
gálata ionfolyadékokban. Igyekszünk megfelelő minőségű pub-
likációkkal, szabadalmakkal meghálálni a pályázat odaítélésében 
megnyilvánuló bizalmat, mert a nem túlságosan gazdag 
kutatás-fejlesztési támogatások mellett ezek a pályázatok 
valóban kiemelkedő összegűek, és reális lehetőséget 
teremtenek arra, hogy megfelelő alapkutatási eredményeket 
érhessünk el. 

H.É. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az átmenetifém-organikus kémia, amely az elmúlt fél évszá-
zadban hihetetlen fejlődésen ment keresztül, a szintetikus szer-
ves kémiában ma már általánosan alkalmazott eszköz. A fém-
szén kötés tulajdonságainak megismerése, az alapvető kataliti-
kus reakciók mechanizmusának megértése, valamint az alkal-
mazás lehetőségeinek tisztázása révén az átmenetifém-katali-
zált reakciók jelentős része a gyakorlati problémák leghatéko-
nyabb megoldásává vált. Az átmenetifém-organikus származé-
kok (azaz a közvetlen fém-szén kötést tartalmazó vegyületek) 
az igazán új reakciók legfontosabb forrásai. 

Miután a kutatók egy része képes volt megszabadulni az új re-
agensek használatából adódó félelemtől, az átmenetifémek -
klasszikus szerves reagensektől eltérő - használatának mítoszá-
tól, valamint levetkőzve a 'drága reagens', a 'csupán intellektu-
ális játszadozás' előítéleteket, a klasszikus szerves szintetikus la-
boratóriumok számos katalitikus rendszert rutinszerűen hasz-
nálnak gyakorlati fontosságú alapvázak új funkciós csoportjainak 

Dr. Kollár László szakmai önéletrajza 
Személyi adatok: Született Kaposvár, 1955. 05. 26. Családi 
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Dénes 1990, Levente 1994) 
Diploma, szakképesítés, tudományos fokozatok: 1974: 
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Aktuális kutatási tevékenység: Átmenetifémek trifoszfin-
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folyóiratokban), kumulatív impakt faktor: 225.3, 790 
hivatkozás, 65 előadás (konferencia kiadványban megje-
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kémia előadások, speciálkollégiumok 6 különböző témában 
(homogén katalízis, szelektív szintézisek, koordinációs 
kémia történeti és spektroszkópiai aspektusok). Előadások 
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Elismerések: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997), Oláh 
György Díj (1998), Fáy András Díj, Mestertanár (2001), 
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kiépítésére. A megnőtt szelektivitás-értékek, a jól definiált reak-
ció-mechanizmusok, a standard kísérleti technikák alkalmazha-
tósága azok a legfontosabb előnyök, amelyek a homogénkatali-
tikus reakciókat szteroidok szintézisére is vonzóvá tették. 

Egyre növekvő érdeklődés figyelhető meg olyan új szintetikus 
stratégiák irányában, amelyek különböző funkciós csoportok-
nak a szterán-váz adott pozícióiba történő beépítését célozzák. 
Az átmenetifém-katalizáit reakciók sokoldalúan használhatók 
mind az alapváz (specifikus anellációt mutató A-D gyűrűrend-
szer, 1. ábra) egyszerű elemekből gyűrűzárási reakciókban 
történő felépítésére, mind az alapváz új funkciós csoportjainak 
kiépítésére. Számos szintetikus stratégiát dolgoztak ki a különö-
sen kitüntetett C-3, C-6 és C-17 pozíciók módosítására. 

Közleményünk első ízben vállalkozik arra, hogy a szteroidok 
mint szubsztrátumok homogénkatalitikus átalakításának ered-
ményeit összefoglalja. A fejezetek többsége az elmúlt évtized 
(publikált és nem publikált) saját eredményein alapul. Célunk az 
volt, hogy a kémikusok széles körének bemutassuk a fenti rend-
szerek hatékony alkalmazását valamely funkciós csoport kiépí-
tésére, bonyolult szintetikus eljárások egyszerűsítésének 
lehetőségét fémorganikus rendszerek segítségével. 

A VIIIB csoport átmenetifémeit tartalmazó komplexek kata-
lizálják a hidrogénezési, a karbonilezési (köztük pl. a hidro-
formilezési, hidroalkoxikarbonilezési, aminokarbonilezési) és 
kapcsolási reakciókat, továbbá az 1,4-addíciókat és gyűrűzárási 
reakciókat. Napjainkban a palládium komplexeit alkalmazzák 
legszélesebb körben. A szteroidokat szubsztrátumként haszná-
ló reakciók száma egyre nő és a homogén katalízis valódi áttö-
rése figyelhető meg. A szteroidális enol-triflátok és jód-alkének, 
amelyek könnyen elérhetők a megfelelő ketonból, a közelmúlt-
ban közvetlen gyakorlati (gyógyszeripari) alkalmazást nyertek. 

A szteroidok szintézisében alkalmazott homogénkatalitikus re-
akciók által nyújtott előnyök a következőkben foglalhatók össze. 

1) Valamely célvegyület hagyományos soklépcsős szintézisé-
nek több lépése helyettesíthető egyetlen szelektív katalitikus lé-
péssel, amely a reakció hozamának ugrásszerű növekedését 
vonja maga után. 

2) A sztereoszelektivitás jelentősége könnyen megérthető az 
alábbi egyszerű esetből, amikor a 4-helyzetű kettőskötés hidro-
génezése két (5a és 5b) telített sztereoizomert szolgáltat, ame-
lyek geometriája jelentősen eltérő (2. ábra). Nyilvánvalóan a 
két, közeli rokonságot mutató származék biológiai rendszerekkel 
alapvetően eltérő kölcsönhatásba léphet. A katalizátor-komplex 
tervezésével ('testre szabott katalizátorok') megoldható egyik 
vagy másik sztereoizomer (epimer) szelektív szintézise. 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy az átmenetifém-
komplexek széles körben alkalmazott szintetikus eszközökké 
váltak a farmakológiai fontosságú vegyületek szintézisében. 
Azok a 'csodálatos' fémorganikus reagensek és reakciók, ame-
lyek napjainkban csupán intellektuális érdekességűnek tűnnek, a 
következő években ugyancsak hatékony szintetikus eszközök-
nek bizonyulhatnak. 

A "Transition Metál Catalysed Reactionsin Steroid Synthesis' 
című közleményhez 

(R. Skoda-Földes, L. Kollár; Chem. Rev. 103 (10) (2003) 4095-4129.) 
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NEMDIFFERENCIÁLHATÓ OPTIMALIZÁLÁS - ÁLTALÁNOSÍTOTT DERIVÁLTAK 
Komlósi Sándor, PTE KTK Döntéstudományi Tanszék 

Optimalizáláselmélet. Mit takar ez? 
Azokkal a matematikai modellekkel foglalkozom, amelyek 

döntési szituációkat frnak le matematikai segédeszközökkel. 
Ezekben a matematikai modellekben a célunk egy változó men-
nyiség lehető legnagyobb vagy lehető legkisebb értékének 
elérése: egy vállalat törekedhet a profit maximalizálására, vagy 
a költségek minimalizálására. Ezt nevezzük átfogó néven opti-
malizálásnak. Ez az én tudományterületem, de hozzá kell ten-
nem, hogy engem ennek nem annyira a gyakorlati, hanem az 
elméleti vonatkozásai érdekelnek - olyan jelenségek, olyan 
matematikai szituációk tanulmányozása, amiknek ugyan már 
most is látszanak alkalmazási, modellezési lehetőségei, de vél-
hetően 10-20 év múlva fognak igazán hasznosulni. 
Miről szólt maga a nyertes publikáció? 

Az 1600-as, 1700-as években alakult ki a matematikában a 
differenciálszámítás - talán az egyik legforradalmibb felfedezés 
a matematika fejlődésében. Az optimalizáláselmélet klasszikus 
vonulata tulajdonképpen erre a differenciálszámításra, és az 
ebből adódó numerikus módszertanra épül. Ezek a klasszikus 
modellek uralták 2-300 éven át az optimalizáláselméletet. 20-
30 évvel ezelőtt azonban kialakult egy olyan kutatási irányzat, 
ami a nemdifferenciálható modellek tanulmányozását tűzte ki 
célul. Ennek legalapvetőbb konzekvenciája az, hogy nem áll 
rendelkezésünkre az a klasszikus módszertan, amit korábban 
olyan sikeresen alkalmaztak a klasszikus modellek esetében. 
Számos kutató kereste az új lehetőségeket, amelyek ezt az 

elveszett paradicsom-beli állapotot valahogy pótolják. 
A központi kérdés az volt, hogy mivel lehet helyettesíteni a 
derivált (a differenciálhányados) hiányát? Így született meg az 
általánosított derivált fogalma. Én ezeket a deriváltakat 
„készen kaptam", ezekbe a kutatásokba bekapcsolódva azt 
vizsgáltam, hogy az általánosított deriváltakat hogyan lehet 
alkalmazni azokban a kutatásokban, amelyekre a klasszikus 
elmélet már kész válaszokkal rendelkezik. Munkám sziszte-
matikus végiggondolása volt azoknak a klasszikus fejezeteknek, 
amelyek jól ismertek, de most egy gyengébb segédeszköz bir-
tokában kellett ugyanazokat a jelenségeket sokkal általánosabb 
szituációkban végiggondolni. A számítástechnikának köszön-
hetően már ki is lehet számítani ezeket az általánosított derivál-
takat - tehát megvan az esély arra, hogy a numerikus módszer-
tan is használni tudja ezeket a nem klasszikus fogalmakat és a 
rájuk vonatkozó számos eredményt. A nyertes tanulmányom 
ezt a 20 éves kutatásomat foglalja össze, 19, nemzetközi 
orgánumban megjelent publikációm summázatát adva. A téma 
természetesen filozofikus gondolatokat is felvet, akár a megis-
meréssel, akár a valóságról alkotott képünkkel kapcsolatban, 
amire a matematika sajátos válaszokat tud adni. 
Milyen kutatási irányban folytatja tovább? 

A témakör, amivel foglalkozom, fiatal tudományterület, 
rengeteg tennivaló van még. Koránt sem mondhatjuk azt, hogy 
minden klasszikus és fontos területen, ahol a differenciál-
számítás fontos szerepet töltött be, tudjuk, hogy alakulnak a 
dolgok, ha nemdifferenciálható modelleket vizsgálunk. Ugyan 
hallgatóimmal nem tudok ezekről a szakmai kérdésekről 
diskurálni, - hiszen közgazdászokat és nem matematikusokat 
oktatok - de úgy érzem, kutatásaim visszahatottak az oktatói 
munkámra is, formálták szemléletemet, melynek eredménye az 
a mód, ahogy az optimalizáláselmélet klasszikus fejezeteit 
igyekszem elmagyarázni és megtanítani hallgatóimnak. 

H.É. 
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RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ 
Dr. habil. Komlósi Sándor egyetemi tanár 

Generalized Convexity and Generalized Derivatives c. tanul-
mányáról, mely a Handbook of Generalized Convexity and 
Generalized Monotonicity - a Springer által 2004-ben kiadott 
monográfia - 10. fejezeteként jelent meg. 

A tanulmány a szerző több, mint 20 évet átívelő kutatásainak 
összegzését adja ebben a 42 oldal terjedelmű tanulmányában, 
mely az Optimalizáláselmélet egy viszonylag fiatal ágának az 
Általánosított konvexitás témakörének és a Nemdifferen-ciál-
ható optimalizálásnak az összekapcsolásával foglalkozik. 

Az Általánosított konvexitás olyan függvénytulajdonságok 
vizsgálatával foglalkozik, amely, - ha csupán nyomokban is -
még magán viseli a konvexitás jó tulajdonságait. Ilyen függvé-
nyek a kvázikonvex, pszeudokonvex függvények és ezek varián-
sai. Komlósi Sándor Martos Bélának, az általánosított konvexi-
tás egyik nemzetközileg is elismert úttörőjének hatására kezdett 
el ezzel a témakörrel foglalkozni. Később Prékopa András és 
Rapcsák Tamás mélyítették el érdeklődését az adott téma iránt. 

Uj lendületet adott a kutatásoknak az a körülmény, hogy a 
80-as évek elején a tudományos érdeklődés középpontjába ke-
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rültek azok a optimalizáló modellek, amelyek felírásában nemd-
ifferenciálható függvények is előfordultak. A klasszikus analízis 
az ilyen függvényekkel nem tud mit kezdeni. Komoly jelentősé-
gre tettek szert az általánosított deriváltak, melyek a nem diffe-
renciálhatóságból adódó elméleti és gyakorlati szakadékokat 
voltak hivatva áthidalni. 

Komlósi Sándor egyike volt azoknak a nemzetközileg is elis-
mert tudósoknak, akik az említett két terület összekapcsolásá-
ban jelentősen előbbre vitték tudományukat. Szakmai elismert-
ségét is jelzi, hogy 1997 és 2000 között elnöke volt a Working 
Group on Generalized Convexity nemzetközi szakmai társa-
ságnak. Az ebben a tudományos közegben végzett szakmai 
munka hozta életre ennek a viszonylag fiatal területnek az első 
nagyszabású monográfiáját, kézikönyvét. A kézikönyv minden-
egyes fejezetét az adott terület legkiválóbb szakértői írták. 

Komlósi Sándor tanulmányának első része áttekinti a 
Nemdifferenciálható optimalizálás területén „hasznosnak bizo-
nyult" általánosított deriváltakat, ezek közül is kiemelve a Dini-
, Dini-Hadamard, Rockafellar- és Clarké deriváltakat. Megmu-
tatja, hogyan lehet a klasszikus eredményekhez hasonló ered-
ményekhez jutni a Dini deriváltak használatával. Egyik fő ered-
mény ezen a téren annak megmutatása, hogy függvények álta-
lánosított konvexitási tulajdonságai a Dini-deriváltak megfelelő 
általánosított monotonitási tulajdonságaival egyenértékűek. 

Ezeknek a megállapításoknak a bizonyításához szükség van 
olyan alapvető tételek általánosítására, mint az implicit-függ-
vény tétel, vagy a Lagrange-féle középértéktétel. 

A szerző vizsgálódásaiban két általánosított középérték té-
telre támaszkodik, az egyik a Dini-deriváltakra vonatkozó 
Diewert-féle középérték tétel, a másik pedig a Rockafellar-
deriváltra vonatkozó Zagrodny-féle középérték tétel. Az általá-
nosított implicit-függvény tétel a szerző saját eredménye. 

A klasszikus esetből jól ismert, hogy a konvexitás, kvázikon-
vexitás, pszeudokonvexitás függvénytulajdonságok a függvény 
gradiensének (deriváltjának) monotonitásával, kvázimonotoni-
tásával, pszeudokonvexitásával egyenértékűek. Ezeknek az ál-
talánosított monotonitás fogalmaknak az általánosított derivál-
tak esetére való alkalmas kiterjesztésével a nemdifferenciál-ható 
függvényekre is bizonyítható az általánosított konvexitási és az 
általánosított monotonitási tulajdonságok említett kapcsolata. 

Az a körülmény, hogy a gradiens pótlására számtalan általáno-
sított derivált fogalom alakult ki és bizonyult hasznosnak, előtérbe 
helyezte a közös tulajdonságok „feltérképezését", kiemelését. 
Ennek az axiomatizálási törekvésnek az egyik eredménye a szerző 
által bevezetett „elsőrendű approximáció" fogalma, mely abszt-
rakt keretbe ágyazza az általánosított deriváltak elméletét. 

Az elsőrendű approximációk segítségével a szerző egységes 
keretbe tudja foglalni a nemdifferenciálható optimalizálási fel-
adatokra ismert különféle optimalitási kritériumokat. 
Kiemelendő ezek közül a Farkas Gyula által kidolgozott, de az 
irodalomban csak Karush-Kuhn-Tucker tételként emlegetett 
optimalitási kritérium, melyet a szerző sikeresen terjeszt ki az 
elsőrendű kvázikonvex approximációk esetére. Bebizonyít egy 
önmagában is érdekes „Kvázikonvex Farkas Lemmát" és erre 
alapozva, egy „Általánosított Farkas Tételt." 
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jogú tagja. 

2004 nyarától vezeti a 400-ágyas Klinikán található 
Laboratóriumi Medicina Intézetet (amelyet korábban 
Klinikai Kémiai Intézetnek hívtak) Kovács L. Gábor pro-
fesszor, aki nehéz időszakban vette át a kórházi intézet 
vezetését. 

Mi az, ami olyanannyira Pécshez köti, hogy közel 
három évtizedes kitérő után ismét itthon 
tevékenykedik? 

1948-ban születtem jeles napon, március 15-én itt, Pécsett. Itt 
is voltam gyerek, a városban kezdtem iskolába járni, és kétéves 
dombóvári kitérő után itt is érettségiztem, a Leöwey Klára 
Gimnáziumban, német nemzetiségi tagozaton. Orvosnak készül-
tem, diplomát 1972-ben szereztem a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen. Az Élettani Intézetbe kerültem gyakornokként, ahol 
korábban már négy évig voltam diákköri hallgató, és amelyet 
Lissák Kálmán akadémikus vezetett, közvetlenül pedig "Ielegdy 
Gyula professzorral volt alkalmam együtt dolgozni. 

A kutatómunka, amibe bekapcsolódtam, a hormonok ideg-
rendszeri hatásának elemzése, vizsgálata volt. A legkülön-
bözőbb módszerekkel próbáltuk nyomon követni, hogy az ideg-
rendszer és a hormonrendszer - a két nagy szabályozó mecha-
nizmus - hogyan tud kommunikálni egymással. 

1976-ban Telegdy professzort kinevezték a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemre tanszékvezetőnek, és néhány kollégám-
mal együtt követtük őt az ottani Kórélettani Intézetbe. Ott 
írtam meg 1978-ban a kandidatúrámat, az akadémiai doktori 
disszertációmat 1986-ban. 
Ekkor lett lehetősége nyugat-európai tapasztalatokra is 
szert tenni? 

Igen, a hetvenes évek közepén kerültem először hosszabb 
időre külföldre, Hollandiába, az Utrechti Egyetem Gyógyszer-
tani Intézetébe, ami egy pezsgő tudományos műhely volt 20-30 
külföldi kutatóval. Ez igen termékeny időszaka volt kutató-
munkámnak, itt kapcsolódtam be annak a témának a kutatásá-
ba is, ami későbbi munkáim hangsúlyos pontja volt: a kábító-
szerhez és alkoholhoz való hozzászokás mechanizmusait, a 
hozzászokáshoz kapcsolódó szabályozási zavarokat vizsgáltuk. 
Sok érdekes eredménye lett kutatásainknak, de ne higgye senki, 
hogy minden felmerülő kérdésre választ tudtunk adni, izgalmas, 
megoldatlan kutatási terület maradt ez ma is. 
Miért tért mégis vissza a gyakorlati gyógyításhoz? 

Nagy fordulatot vett az életem, mert „bosszút álltak" a kísér-
leti állatok, komoly állatszőr-allergia alakult ki bennem. Mivel 
mindig laboratóriumi módszerekkel kutattam, és rendelkeztem 
is a szükséges képesítéssel, elfogadtam egy meghí-vást, és 
Szombathelyre mentem Markusovszky Kórház laboratóriumát 
vezetni 1987-től tizenhét éven át, ami gyakorlatiasabb felada-
tokat is rótt rám, hiszen a professzionális kutatáshoz képest, már 
csak időben is sokkal kevesebbet fordíthattunk a tudományos 
kutatómunkára. E kutatások gyakorlatiasabbak, a betegekhez 
közelebbi tevékenységet jelentettek. 
Mi szél hozta végül mégis vissza a Pécsi 
Tudományegyetemre? 

A sors „megáldott" azzal, hogy 1990-től 2000-ig a szombat-
helyi kórház főigazgatója voltam, ami sok adminisztrációs 
munkával járt. Szombathelyi főorvos lennék ma is, ha a vágy 
bennem nem marad meg, hogy az egyetemhez szeretnék kap-
csolódni, így megtisztelő lehetőséget kaptam, amikor kine-
veztek címzetes professzornak, majd immár hét éve teljes 
állású professzor vagyok a PTE-n. 2004 nyarán megpályáztam, 
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elnyertem, és most vezetem a 400-ágyas Klinikán található 
Klinikai Kémiai Intézetet, amelyet a immár Laboratóriumi 
Medicina Intézetnek hívnak. Egy 28 évig tartó nagy kanyar 
után, teljes kört leírva érkeztem most haza, újra itthon vagyok. 
Próbálok letelepedni, ismerkedni. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a gyakorló laboratóriumi munka mellett, 
tudományos munkámat elismerve, 2004 májusában a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjának választottak. 
Milyen feladatokat tűzött ki maga el a PTE-n? 

1997 óta a pécsi egyetem (illetve korábban a POTE) profesz-
szora vagyok, de eddig egy másik karon, az Egészségügyi 
Főiskolai Karon tevékenykedtem. Úgy gondolom, az orvostu-
domány és az egészségtudomány szerves egység, amit prak-
tikus okokból meg lehet osztani, de eredményesen akkor lehet 
például diplomás ápolót tanítani, ha a gyakorló orvos 
környezetében gyarapítja tudását, de például egy gyógytornász 
eredményes képzéséhez is kell az ortopédorvos szellemi 
környezetében eltöltött idő. En éppúgy kötődöm az ÁOK-hoz, 
mint EFK-hoz, és mindennapi munkámban törekszem arra, 
hogy hidat építsek a két kar között. Tenni kívánok azért, hogy 
az EFK főiskolai karból minél előbb egyetemi karrá válhasson, 
és meg vagyok győződve róla, hogy a két egyetemi kar 
együttműködése révén még hatékonyabban tudnánk közös 
feladatainkat ellátni, érdekeinket védeni. Az orvoskari munkám 
vonatkozásában fontosnak látom azt, hogy a korábbinál is 
betegközelibbé tegyük laboratóriumi munkánkat, ami elválaszt-
hatatlan része a gyógyításnak. Minket is bele kell vonni a 
beteget érintő orvosi döntési folyamatba, és az ezzel kapcso-
latos orvosi felelősségünkkel is tisztában vagyok. Ezért is 
kezdeményeztem, hogy intézetünket a jövőben Laboratóriumi 
Medicina Intézetnek hívják, hiszen nem csak kémiai vizsgála-
tokat folytatunk, de milliószám végzünk a betegeket közvetle-
nül szolgáló egyéb vizsgálatokat is. Szeretném még korábbi 
kutatási témámat, a hormonrendszer-idegrendszer kapcso-
latáról szólót, itt is megtelepíteni, és igyekszem ebben klinikai 
partnerekre is lelni. 
Mit kell tudni az Ön által vezetett intézetről? 

A PTE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Kémiai 
Intézete egy nagy presztízsű egyetemi intézet, ez volt Magyar-
ország első ilyen rangú egyetemi laboratóriuma, Jobst Kázmér 
akadémikus hozta létre és vezette, őt követte Kellermayer 
Miklós professzor, most pedig nekem adatott meg ez a 
lehetőség. Örömmel jöttem, ugyanakkor azt sem akarom véka 
alá rejteni, hogy nehéz időszakban érkeztem ide, alig tudok 
nehezebb időszakot elképzelni. Alig, hogy munkába álltam a 
nyáron, elindultak azok az intézkedések, amelyek elsősorban az 
orvoslás mögötti gazdasági hátteret hivatottak egyetemünkön 
megszigorítani. 
Említette, hogy nehéz, változó idó'szakban került a 
klinikai intézet élére. Milyen hatása lesz a gyakorló 
egészségügyben ezeknek a változásoknak? 

A benne élők, benne dolgozók, és a beteg szempontjából is a 
nagy változás az lenne, ha a rendszerváltozás után másfél 
évtizeddel, az egészségügyben is'rendszerváltás kezdődne, és 
megtörténne az átgondolt forrásbeáramlás az egészségügybe. 
Erre eddig nem került sor, és az ide vágó jogszabályok is 

rosszak, elmaradnak az aktuális lehetőségektől. Az egyetem-
hez kerülő beteget, akit alsóbb szinten nem tudtak ellátni, az 
egyetem nem küldheti tovább. Ez rendjén van így, de az anyagi 
kompenzációról gondoskodni kell. Ugyanígy megoldatlan még 
az egészségügyi tulajdon megújításának kérdése is, amely-re 
gyakorlatilag nincs forrás tizenöt éve. 
Milyen veszélyeket rejt ez az átalakulás? 

Ma Magyarországon a nemzeti jövedelem durván 4-5 száza-
lékát fordítják az egészségügyre, míg egy nyugat-európai 
országban ez az érték 6-7 százalékos. Meg kellene emelni ezt a 
százalékos összeget, de miután magában a nemzeti jövedelem-
ben van a valódi drámai a különbség, a százalékos megemelés 
nem pótolná önmagában azt a fél évszázados pusztulást, amitől 
a rendszer szenved. Legfőbb veszélynek azt látom, hogy a poli-
tikai döntéshozók már felismerték, hogy ide forrást kell bevon-
ni, de azt még nem, hogy e forrás mögött a közösségi, társadal-
mi felelősségvállalás megtartása is elengedhetetlen. 
Megalapozott az elvárás, hogy jöjjön be a magántőke, de szabá-
lyozott háttér nélkül ez veszélyeket rejt magában. Ha ez a 
folyamat nincs olyan garanciarendszernek alávetve, ami biz-
tosítja az európai típusú társadalombiztosítás garantálta esély-
egyenlőséget, az hosszú távon okozhat problémákat. 

Radics Péter 



FIATAL TEHETSÉGEK 

DR. BAJUSZ KLÁRA 
egyetemi adjunktus 

Születési hely, idő: Szekszárd, 1973. január 10. 
Munkahely: PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Intézet, Andragógia Tanszék 
Beosztás: egyetemi adjunktus 

1991-ben lakhelyén, Pécsett, a JPTE Bölcsészettudományi 
Karán kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 1996-ban rajz szakos 
általános iskolai tanári, valamint művelődési és felnőtt-képzési 
menedzseri diplomát szerez. 

Ettől az évtől a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Intézetében tanít, egyetemi tanársegéd a Felnőtt-
képzési Tanszéken. Andragógiai tárgyú szemináriumokat és 
előadásokat tart nappali és levelező tagozatos hallgatóknak. 
1996-tól vesz részt felnőttképzési programok currikulum-
fejlesztési munkálataiban. 1995 és 1998 között részt vállal a 
Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Projektirodájának 
koordinációjával zajló, „Magyarország felnőttképzési térképe" 
című országos kutatásban. 1996 és 1998 között elvégzi a Munka 
Hivatás Képzés Alapítvány instruktori tanfolyamait és trén-
ingvezetői tanúsítványt szerez. 

1998 és 2001 között PhD-hallgató az ELTE BTK 
Neveléstudományi Doktori Iskolájában. 1999-ben Erasmus 

tett" felnőttoktatási cél-csoportnak a vizsgálata, melyet a 
régióban élő mintegy 130 ezer, alapvégzettséget nem szerzett 
felnőtt alkot. 

8 éve oktat iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőtt-
képzési formákban egyaránt. Tagja az Magyar Tudományos 
Akadémia Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának. 

oktatói ösztöndíjjal a 
müncheni Bundeswehr 
Egyetemen andragógiai 
kutatásokat végez. 2004-
ben andra-gógiából dok-
tori (PhD) fokozatot 
szerez. Disz-szertációjá-
nak témája az iskolarend-
szerű felnőtt-oktatás vál-
tozásainak, helyzetének 
és perspektíváinak 
elemzése, me-lyet a dél-
dunántúli régió 
intézményeinek empiri-
kus vizsgálata egészít ki. 
Jövőbeli kutatási tervei 
között szerepel a funkci-
onális analfabetizmus 
visszaszorítása lehet-
séges módozatainak, va-
lamint annak az „elfelej-

DR. CHRONOWSKI NÓRA 
egyetemi adjunktus 

Dr. Chronowski Nóra (1974) középiskolai tanulmányait a 
székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban végezte; a Pécsi 
Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi 
Karán 1998-ban szerzett 
diplomát. A PTE ÁJK 
Doktori Iskola Közjogi 
Programjának abszolvá-
lását követően 2004 
márciusában summa 
cum laude minősítéssel 
nyerte el a PhD fokoza-
tot. Értekezését az euró-
pai integráció alkot-
mányjogi következmé-
nyeinek témakörében 
írta. 

1996-tól a PTE ÁJK 
Alkotmányjogi Tanszé-
kén demonstrátor, 1998-
tól tanársegéd, 2003-tól 
adjunktus. 2004 októbe-
rében a PTE rektora 
megbízta a Tanszék vezetésével kapcsolatos feladatok idei-
glenes ellátásával. 

Részt vesz az alkotmánytan és a magyar alkotmányjog 
oktatásában, az Európa Jogi Szakjogász képzésben, végez 
oktató tevékenységet az Európa Tanulmányok - Európa 
Politika, valamint az Önkormányzati Gazdaságszervező sza-
kirányú továbbképzési szakon, illetve a PTE-KTK nappali 
tagozatán. Célkitűzései között szerepel az angol nyelvű 
jogászképzés előmozdítása: egyik kezdeményezője és 
résztvevője az Európai Bizottság által támogatott, hét európai 
jogi kart összefogó EUN1CUM tantárgyfejlesztési programnak. 

Kutatási területei az európai integráció alkotmányjoga és az 
EU tagság hatása a magyar közjogi rendszerre, valamint az 
alapvető emberi jogokra vonatkozó alkotmánybírósági gyakor-
lat elemzése. 2002-2004 között tematikus OTKA programban 
vett részt, 2004-ben „A magyar alkotmányos rendszer 
továbbfejlesztése az Európai Unió tagállamaként" című 
pályázata alapján Deák Ferenc posztdoktori ösztöndíjban 
részesült. Számos nemzetközi és hazai alkotmányjogi konfer-
encián szerepelt előadóként. Tagja a PTE ÁJK „JURA' című 
tudományos folyóirata szerkesztőbizottságának. Publikációi 
között megtalálhatók az oktatás fejlesztését és új módszerek 
bevezetését szolgáló anyagok, továbbá jogirodalmi értekezé-
sek. A magyar, angol és lengyel nyelvű tanulmányok, ismer-
tetések és a szakcikkek mellett munkásságát az Európai Unióról 
szóló ifjúsági ismeretterjesztő irodalom is gazdagítja. 
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DR. CSUTORA PÉTER 
egyetemi adjunktus 

A PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet munkatársa. 
1995-ben szerzett általános orvosi diplomát, majd 2001-ben 
PhD fokozatot egyetemünkön. Másodéves hallgatóként csat-
lakozott a tudományos diákkörhöz (témavezető Dr. Miseta 
Attila), munkájából két alkalommal országos TDK konferencián 
első díjat nyert, rektori pályamunkájáért kiemelt első díjban ré-
szesült. Diákköri munkáját a Grastyán Endre Alapítvány 1995-
ben Grastyán Oklevéllel jutalmazta. 

Tudományos kutatóként 1996 és 2000 között az Egyesült 
Államokban dolgozott (University of Alabama at Birmingham), 
majd saját OTKA pályázatának elnyerése után itthon folytatta 
külföldön megkezdett kutatásait. Meghívásra két alkalommal 
több héten át végzett kollaborációs kutatást Bostonban 
(Boston University). 

Fő kutatási területe a sejten belüli kalcium jelátvitel vizsgála-
ta, különös tekintettel a cukorbetegségben és szívelégtelenség-
ben megfigyelhető sejtanyagcsere-változásokért felelős kóros 
kalcium beáramlás szabályozására. Kutatási eredményeit szá-
mos hazai és nemzetközi konferencián bemutatta, 11 rangos 
nemzetközi publikáció (impakt faktor: 71, idézettség: 172) és 15 
idézhető konferencia-kiadvány szerzője vagy társszerzője. 
Tudományos munkájának elismeréséül elnyerte az Abay 

Neubauer Gyula díjat 
(2001) és a Romhányi 
György Alapítvány díját 
(2002). 

Tudományos tevé-
kenysége mellett részt 
vesz az orvosi laboratóri-
umi diagnosztikai és 
egyetemi oktatómunká-
ban is. 2002-ben orvosi 
laboratóriumi szakvizs-
gát szerzett, nevéhez 
fűződik több molekuláris 
biológiai vizsgálómód-
szer bevezetése. Nős, 
két gyermek büszke apja. 
Szabad idejét olvasással, 
fotózással és futással 
tölti, 2004-ben Budapes-
ten lefutotta a maratoni 
távot. 

HORNYÁK ÁRPÁD 
egyetemi adjunktus 

Már két megszűnt/átalakult államot és egy felsőoktatási 
intézményt tudhatok magam mögött. 1971-ben születtem az 
egykori NSZK-ban, 

mek édesapja. 2002-től a PTE Modernkori Történeti Tanszé-
kének tudományos munkatársa vagyok. Fő kutatási területem-
ből adódóan (magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok a 20. 
században) oktatási tevékenységem kiterjed mind a magyar, 
mind az egyetemes történelemre. A magyar-jugoszláv kapcso-
latok történetét, a balkáni államok 20. századi történtét, illetve 
a Balkán korábbi, 18-19-századi történetét oktatom elsősorban. 
Részt veszek a TTK-n folyó Balkán képzésben is, míg az 
Erasmus csereprogram keretében egyetemünkre érkező külföl-
di hallgatóknak Magyarország 20. századi történelmét tanítom. 

A közeli jövőre vonatkozó terveimben szerepel a magyar-
jugoszláv diplomáciai kapcsolatok történetének a megírása a 
20. század első felében. Emellett egy másik „kedvenc" is türel-
metlenül várakozik bővebb kifejtésre, részben íróasztalom 
fiókjában, részben a fejemben és a könyveimet és a már feltárt 
dokumentumaimat őrző polcokon, nevezetesen a Habsburg 
restauráció lehetősége Magyarországon a két világháború 
közötti időszakban. Tudományos és oktatói tevékenységem 
eddigi legjelentősebb elismerései az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíja, a PTE Abay Neubauer díja, valamint az edinburghi 
egyetem IASH három hónapos meghívása. Úgyszintén rend-
kívül büszke vagyok az Állami Eötvös, és a Klebeisberg Kuno 
kutatói ösztöndíjak elnyerésére, amelyek lehetővé tették az 
alapkutatások elvégzését, s amelyek kézzelfogható eredménye 
az idén a könyvhétre megjelent monográfiám. (Magyar-
jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927) 

Darmstadtban. 20 éves 
koromig az egykori Ju-
goszláviában éltem, ahol 
egyetemi tanulmányai-
mat is elkezdtem az 
újvidéki tudományegye-
temen. Felsőfokú tanul-
mányiamat végül is 
Pécsen az egykori JPTE-
n végeztem el történe-
lem szakon 1996-ban. 
Mellette politológia spe-
cializációt is végeztem. 
Doktori disszertációmat 
már a PTE-n védtem 
meg 2001-ben, az Ormos 
Mária vezette Történe-
lem Doktori Program 
elvégzését követően. 
Nős vagyok, két gyer-



FIATAL TEHETSÉGEK 

MÁTÉ ANDREA 
főiskolai tanársegéd 

DR. NY1TRAI MIKLÓS 
egyetemi docens 

A JPTE TTK-n földrajz tanári szakon valamint turizmus spe-
cializáción végeztem 1999-ben. A specializációhoz kapcso-
lódóan idegenforgalmi menedzser felsőfokú képesítést, majd 
egy évvel később a JPTE BTK-n történész és történelem tanár 
diplomát is szereztem. 

PTE TTK Földrajzi Intézetében 1999 és 2002 között „A tár-
sadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái" című 
doktoriskola Ph.D hallgatója voltam. Kutatási területemnek a 
Dél-Dunántúli Régió borvidékeinek gazdaságföldrajzi, tur-
isztikai vizsgálatát választottam, mivel Szekszárdról, egy 
kiemelkedő borvidék központjából származom, ezért korábbi 
diplomamunkáim is ehhez a témához kötődtek, illetve egyetemi 
éveim során erős érdeklődés alakult ki bennem a hazai 
borkultúra és annak fejlődése iránt. Jelenleg a Ph.D szigorlatom 
előtt állok. 

Erasmus ösztöndíjjal 2000 téli szemeszterében a Bayreuth-i 
Egyetemen tanultam, ahol nyelvi, szakmai tapasztalatokat 
szereztem. 

A MTA Veszprémi Területi Bizottság III. díjban részesített 
2003-ban a „Borvidék a Fertő partján" c. pályamunkámért. 

A doktoriskola befejezése után a PTE Illyés Gyula Főiskolai 
Kar, frissen megalakult Terület- és Településfejlesztési Kutatási 

Központjában Szekszár-
don helyezkedtem el 
tudományos segédmun-
katársként. Kutatási, ok-
tatási, oktatásszervezési 
valamint pályázatírási 
feladatokat látok el. Az 
egyetemen 1999 óta 
oktatok, jelenleg a szek-
szárdi kar gazdálkodási 
szakán a terület- és 
településfejlesztési spe-
cializáció, valamint ide-
genforgalmi szakme-
nedzser képzés kereté-
ben. Részt vettem a kar 
idegenforgalmi szakme-
nedzser felsőfokú szak-
képzés, illetve a turiz-
mus-vendéglátás bache-
lor szak akkreditációs 

anyagának összeállításá-ban, valamint Phare Tükörprogram 
kereté-ben Tolna megye megalapozó területfejlesztési vizs-
gálatában. Emellett több pályázat megírását, lebonyolítását 
vállaltam a karon. 

A közeljövőt tekintve célom a doktori disszertáció befejezése 
és a tudományos fokozat megszerzése, az oktatási tevékeny-
ség kiszélesítése. 

Dr. Nyitrai Miklós fizikusként végzett Debrecenben (KLTE 
TTK) 1993-ban. A Ph.D. fokozatot (biológiai tudományok) 
1997-ben a POTE Biofi-
zikai Intézetében szerez-
te meg Dr. Somogyi Béla 
Professzor irányításával. 
Jelenleg a PTE ÁOK 
Biofizikai Intézetében 
egyetemi docens és inté-
zetigazgató helyettes. 
A Fluoreszcencia spekt-
roszkópiai és gyors kine-
tikai csoport vezetője. 
Az első éves medikus 
hallgatók oktatásában 
1993 óta vesz részt. 
A PTE ÁOK Tudomá-
nyos Diákköre tanári ve-
zetőségének tagja. 

Munkacsopor t jának 
célja az aktin citoszkele-
ton működésének és sza-
bályozásának a ponto-
sabb megértése. Kutatásaikat hazai, valamint német, finn, ame-
rikai és angol munkacsoportokkal együttműködve végzik. Mun-
kájuk során - egy hosszú távú, interdiszciplináris kutatási kon-
cepció mentén - az izomban, valamint a nem izom sejtek 
citoszkeletális vázában is meghatározó szerepet betöltő aktin, 
és az aktin-kötő fehérjék funkcióját, molekuláris sajátságait 
vizsgálják. Tanulmányozzák, hogy miként módosulnak ezen fe-
hérjék konformációs és dinamikai tulajdonságai különböző bio-
lógiailag releváns körülmények között. A vizsgálatokban első-
sorban fluoreszcencia spektroszkópiai, mikroszkópiai, illetve 
gyors kinetikai módszereket alkalmaznak. Az in vitro körülmé-
nyek között megismert összefüggésekre és a felfedezett me-
chanizmusokra alapozva modelleket alkotnak az aktin-kötő fe-
hérjék biológiai funkciójának a pontosabb megértésére. A mo-
delleket modern mikroszkópiai eljárások segítségével élő sejtek-
ben, in vivo körülmények között is tanulmányozzák. 

Dr. Nyitrai Miklós öt tudományos egyesületnek tagja, egynel< 
titkára. Nemzetközi szakfolyóiratok részére bírál kéziratokat, il-
letve tagja egy folyóirat szerkesztői bizottságának. Tudomá-
nyos tevékenységének elismeréseként elnyerte a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíjat (1999), illetve az Ifjúsági Akadémiai Díjat 
(2001). Az európai 'European Molecular Biology Organisation' 
és az amerikai 'Howard Hughes Medical Institute' 2002-ber 
EMBO / HHMI Kutatónak választotta. 



FIATAL TEHETSÉGEK 

DR. WILHELM ZOLTÁN 
egyetemi docens 

1969-ben született Mohácson. 1994-ben középiskolai tanári dip-
lomát szerez a J PTE földrajz-biológia szakán. 1994. szeptember 
1-től három évig, a JPTE Természettudományi Karán „A társa-
dalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái" című 
PhD-program ösztöndíjasa. 1999-ben az „Az Alsó-Duna-vidék 
településfejlődésében szerepet játszó természeti tényezők vizs-
gálata" című doktori disszertációját megvédte. 1997. szeptem-
ber 1-től a JPTE TTK Természetföldrajzi Tanszékén, 1998. júli-
us 1-től a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Kör-
nyezetföldrajzi és Meteorológiai Tanszékén dolgozik. 2002-ben 
egyetemi docens. 2004-től a Környezetföldrajzi és Meteorológi-
ai Tanszék vezetésével, illetve a Földrajzi Intézet igazgató-he-
lyettesi feladatkörével bízták meg. 2001-től a Földrajzi Intézet 
Ázsia Központjának igazgatójaként is munkálkodik. Tudomá-
nyos szakértőként működik közre számos munkában. 

Jelenleg a Településkörnyezet, Ökológiai alapismeretek, Táj-
tervezés, tájrendezés, Ázsia regionális természetföldrajza, Bio-
geográfia c. tárgyakat graduális hallgatóknak, az Éghajlattan és a 
Magyarország éghajlata c. tárgyakat posztgraduális hallgatóknak, 
a természetvédelem, természetértékelés c. tárgyat nappali tago-
zatos hallgatóknak tanítja. Kurzust tart a pécsi Földtudományi 
Doktori Iskola hallgatóinak. Egy nappali tagozatos és kilenc rész->an tagozatos es Kiienc resz-

képzésű doktorandusz té-
mavezetője . Idén alapí-
totta a komoly érdeklő-
déssel kísért „Ázsia tanul-
mányok" specializációt. 

A Nemzetközi és a Ma-
gyar Földrajzi Társaság 
tagja, 1998-ban az utóbbi 
szervezet a Dél-Dunántú-
li Osztálya titkárává vá-
lasztotta. A Baranya Me-
gyei Földrajztanárok 
Egyesületének titkára. 
1999-től a Pécsi Akadémi-
ai Bizottság Környezetvé-
delmi, Területfejlesztési és 
T e l e p ü l é s t u d o m á n y i 
Szakbizottsága tagja és a 
K ö r n y e z e t v é d e l m i 
Oktatási-Nevelési Mun-
kabizottságának elnöke. 

2001. március 8-án vette át a Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány 
2000. évi pályázatának I. díját. 2001. november 6-án az MTA 
PAB fiatal kutatóknak alapított díját kapja. 2004-ben a Magyar 
Földrajzi Társaság Pro Geographia kitüntetését veszi át. 

Jelenleg folytatja környezetföldrajzi kutatásait és oktatási te-
vékenységét. Mindemellett Dél-Ázsia földrajzi problémái ér-
deklik.: a természetföldrajzi környézet által meghatározott, il-
letve befolyásolt társadalmi-gazdasági fejlődés és a humán po-
pulációk által adott válaszok a természeti szféra kihívásaira. 

DR. PÁLFALVI LÁSZLÓ 
tudományos munkatárs 

A Fizikai Intézet azon kevés kutatója közé tartozik, akivel a sza-
kmai kapcsolat már középiskolás korában megkezdődött. Annak 
idején ugyanis ő volt az 
országos fizikaversenyek 
élmezőnyében szereplő 
diákok közül az egyik 
legjobb. A Nemzetközi 
Fizikai Diákolimpia magyar 
csapatának tagja volt és 
Kínában első dijat nyert. 
Egyetemi tanulmányait a 
PTE fizika szakán végezte 
kiváló eredménnyel, köz-
társasági ösztöndíjas volt. 
A tanszéki kutatásokba 
már ekkor - TDK-sként -
bekapcsolódott. Végzés 
után tudomá-nyos segéd-
munkatárs-ként a PTE 
Kísérleti Tanszékén nem-
lineáris optika területén 
kezdett tevékenykedni. 
Három éven át PhD hall-
gatóként a Dél-dunántúli Kooperációs Kutató Központ (DDKKK) 
ösztöndíjasa volt. Jelenleg a nemrég megalakult MTA Nemlineáris 
Optikai és Kvantumoptikai akadémiai kutatócsoportban dolgozik 
tudományos munkatársként. Pálfalvi László kutatásai a nem-
lineáris optika széles területét felülölelik. Részt vesz frekvencia-
átalakító eszközök (optikai parametrikus erősítő, optikai para-
metrikus osszcillátor) tervezésében és fejlesztésében. 
Behatóan vizsgálja az utóbbi időben népszerűvé vált LiNb03 

kristály lineáris és nemlineáris optikai tulajdonságait a látható és 
az infravörös tartományban. Kísérleti eljárást és elméleti mod-
ellt dolgozott ki a LiNb03-ban lejátszódó nemlineáris optikai 
effektusok átfogó és részletes vizsgálatára. Ezen témából 
szerzett PhD fokozatot 2003-ban. Tudományos eredményei a 
nemzetközi kutatási élet élvonalába tartoznak. Ezt alátámasztják 
magas impakt faktorú folyóiratban megjelent publikációi (12), 
melyek legtöbbjében ő az első szerző. Kutatási és oktatási fela-
datait lelkiismeretesen végző, ambiciózus ember. Szakmai tudása, 
jó munkaszervező képessége, rátermettsége és önállósága a Fizikai 
Intézet nagy értéke. Pálfalvi László közéleti, ismeretterjesztő 
tevékenységeivel sokat tesz a fizika népszerűsítéséért. Ilyen 
vonatkozású publikációi jelentek meg a Fizikai Szemlében, illetve 
rendszeres feladat kitűzője a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapoknak is. Jó oktatói vénájához társuló magabiztos, széles spek-
trumú alaptudás, jó problémamegoldó készsége az általa oktatott 
tárgyak színvonalasságában tükröződik. A fizikai problémák iránti 
fogékonyságának, ötletgazdagságának, jó előadói készségének 
köszönhetően gyakran már ő vezeti a régió tehetséggondozó, 
olimpiai előkészítő szakköri foglalkozásokat, ahonnan ő is indult. 
Nem véletlen tehát, hogy pár hete, a Magyar Tudomány Napján 
átvehette a Pécsi Akadémiai Bizottság Fiatal Kutató Díját. 



DOKTORI ISKOLÁINK 

A D L A K É P Z É S R Ő L 

A hagyományos mesteriskolák régi világát valósítja meg képzésünk: az önálló mestermű készítése, megtervezése és megvalósítása 
jelenti a képzés magját. 
A mestermű két-három év alatt megvalósuló téma, a tanszék kiemelt és nemzetközi jelentőségű feladatokat biztosít a doktorandus-
zok számára [pl.: Pécsi EXPO, Világörökségi objektumok, a történeti belváros rekonstrukciója stb...]. A mestermű készítésével 
párhuzamosan elméleti, művészeti, építészeti kutatások zajlanak, melyek esszékké szaporodnak a képzés során. 
A művészeti képzés, képzőművészeti és iparművészeti gyakorlat keretében folyik. 
A DLA képzés reprezentatív kiállítással zárul a mestermű védésének adva teret. 

Pécs ÁRKÁD Gyógyszertár [Rohoska Csaba] 
Pollack Mihály Műszaki kar rekonstrukció 
[Hutter Ákos, Rétfalvi Donát, Rohoska Csaba, Bozsik Zoltán, Schrancz Mihály, Csaba Ders, Lomniczi Zsófia] 
Mindszentek kápolnája rekonstrukció 
[Kovács-Andor Krisztián] 

DLA Iskola Vezetője: Dr. Bachman Zoltán DLA 
DLA Testület Vezetője: Kistelegdi István DLA 



DOKTORI ISKOLÁINK 

A D L A M U N K Á K R Ó L 

A DLA-s hallgatók önállóan is vállalkoznak építészeti tervezésre, amelyek meg is valósulnak. 

Családi ház, Havihegyi út 
[Bachmann Bálint] 
Somogyi Pincészet 
[Bachmann Bálint, Heidecker Adél, Kovács-Andor Krisztián] 
Családi ház, Böckh J. utca 
[Hutter Ákos] 



DOKTORI ISKOLÁINK 

A D L A M U N K Á K R Ó L 

EXPO 
A DLA-s hallgatók első nagy sikere az EXPO tervezése és megvalósításának kezdete. 

Pécsi EXPO kettes ütem 
[Halada Miklós, Füredi Balázs, Kondor Tamás] 
Pécsi EXPO négyes ütem 
[Veres Gábor, Csizmadi Péter, Kósa Zoltán, Horváth Magdolna, Gubacsi Rita, Varga Ákos] 



DOKTORI ISKOLÁINK 

A D L A M U N K Á K R Ó L 

VILÁGÖRÖKSÉG 
A város és az egyetem közötti együttműködés kitűnő példája, az EU-s pályázaton 1,5 milliárd forint támogatást nyert DLA-s hall-
gatók munkája a Világörökség fejlesztésére. Ebből egyházi beruházásként megvalósult a Szt. Bertalan harangtorony. 

Pécs Világörökség (Septichora) 
[Schrancz Mihály, Emresz Adrienn, Csaba Ders, Kondor Tamás, Medvegy Gabriella, Zoltán Erzsébet, Telek Viktória, Thorsten 
Brands] 
Pécs, Dzsámi Harangláb 
[Hutter Ákos, Füredi Balázs, Rétfalvi Donát, Thorsten Brands] 



DOKTORI ISKOLÁINK 

PSZICHOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA 

A Doktori Iskola vezetője: Dr. László János, a pszichológiai tudományok doktora, a Pszichológiai Intézet igazgatója 

A Doktori Iskola olyan kiváló pszichológusoknak és a kimagasló 
képességű, más területeken (szociológia, pedagógia, biológia) 
diplomát szerzett diákoknak biztosít képzést, akiknek a kutatási 
témája kapcsolódik a személyiségfejlődéshez és az identitás ki-
alakulásához. A program célja, hogy ezeket az alapkérdéseket 
tudományos alapossággal vizsgálja és, hogy a kapcsolódó tudo-
mányterületek eredményeit minél szélesebb körben alkalmazza. 

Ha a pszichológiai érdeklődéssel és kutatói elhivatottsággal 
rendelkező jelentkező nem rendelkezik pszichológus alapdiplo-
mával, részére kiegészítő (felzárkóztató) előtanulmányokat kell 
előírni a PTE BTK pszichológia szak alapozó szakaszának tan-
tervéből. A választott téma elméleti megalapozását leginkább 
szolgáló 2-3 tanegység tananyagából a jelöltnek a doktori kép-
zés megkezdéséig eredményes vizsgát kell tennie. Az előírt 
pszichológiai tanulmányok abszolválásáig a jelölt felvétele a 
doktori képzésbe feltételes érvényű. 

Pszichológusképzés 1992-ben kezdődött a Pécsi Tudomány-
egyetem. A pszichológia fontos szerepet játszott már az egye-
tem alapítása óta, különösen a bölcsészkaron és a tanárképzés-
ben. Jelenleg a pszichológia tanszék részt a tanárképzésben és 
számos más szakos hallgatóknak tartanak pszichológia órákat, 
többek között a kommunikáció és a szociális munkás szakokon. 

A tanszéken 15 tanár tanít, közalkalmazotti státuszban, ha-
tan részmunkaidőben. Közülük ketten DSc-vel, öten CSc-vel 
és nyolcan PhD-val rendelkeznek. A hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a Pécsi Tudományegyetem az MTA Pszichológia 
Intézetével közösen megalakította a szociálpszichológia tanszé-
ket. Ezáltal a tanítási és a tudományos kapacitás jelentősen 
kibővült. Ez intézményi együttműködés pedig - a kar oktatási 
és kutatási tapasztalata mellett - garantálja a doktori iskola 
minőségét. 

Az iskola főbb célkitűzései 
A modern személyiséglélektan és szociálpszichológia terüle-

tén az elmúlt évtizedekben jelentős új elméleti keretek alakultak 
ki. Ilyennek tekinthetők a személyiségfejlődés és a társas maga-
tartás biológiai gyökereit kutató evolúciós pszichológia, a 
személyiségfejlődés tárgykapcsolat elméletei, a kollektív és 
egyéni reprezentációk közötti közvetítésre vonatkozó szociális 
reprezentáció elmélet, a személyiségfejlődésre, az identitásra 
és a reprezentációra vonatkozó narratív elméletek, a pszichoa-
nalízis hermeneutikai és társadalomlélektani újraértelmezései. 

A Doktori Iskolában folyó kutatások közös jellemzője, hogy 
az ember biológiai és társadalmi természetéből adódó jelensé-
geket és azok következményeit a pszichológia jelenségszintjén 
integrálják. Ez az elméleti integráció az elmúlt évtizedek kuta-
tási tapasztalatai szerint a személyiségfejlődés, a társadalmi vi-
selkedés és a kultúra gyakorlati problémáinak megközelítésében 

is termékenynek bizonyult. Következésképpen a Doktori iskolá-
nak az alapos elméleti képzés keretében természetes célja, 
hogy a leendő szakembereket felkészítse a fejlődés és személy-
iséglélektani, mentálhigiénés, szociálpszichológiai, valamint a 
pszichoanalízis alkalmazási körét érintő gyakorlati problémák 
kezelésére is. 

Noha a Doktori Iskola öt programból épül fel, a programok-
nak szemléleti rokonságaikból is adódóan számos érintkezési 
pontja van. Ezért a programok közötti „áthallgatások" az egyes 
programok működésének szerves velejárói. 

A Doktori Iskola a következő években tovább kívánja fejlesz-
teni az elmúlt három évben folytatott munkáját, amely 2000-
ben Grastyán Ösztöndíj elismerésben részesült. 

1. Mind az öt doktori programot érinti a 2001-ben a PTE 
Pszichológiai Intézete által elnyert NKFP 5/25 „Lexikai és szin-
taktikai szint feletti pszichológiai tartalomelemző programok ki-
fejlesztése" című kutatási pályázat, ami jelentős részben a Dok-
tori Iskola keretében elbeszélő szövegekkel korábban folytatott 
empirikus vizsgálatok tapasztalataira épített és a narratív sajá-
tosságok formalizálását és pszichológia validálását tűzte ki. 

2. Valamennyi programot érinti a nemzetközi kapcsolatok in-
tenzív fejlesztésére irányuló törekvés. Az elmúlt években 12 
hallgatónk töltött 3-6 hónapot, illetve 4 oktatónk töltött 1-2 he-
tet európai egyetemeken, és oktatóként valamint hallgatókkal 
bekapcsolódtunk a „Szociális reprezentáció és kommunikáció" 
Európai Doktori Program munkájába is (egy hallgatónk a fenti 
doktori programban 3 éves ösztöndíjat nyert el.) Pécsett 14 kül-
földi oktató tartott intenzív doktori kurzust. A következő 
időszakban folytatni illetve bővíteni kívánjuk az Eras-
mus/Socrates együttműködéseket és a külföldi előadók meghí-
vását, de legkiválóbb hallgatóinkat támogatni kívánjuk abban is, 
hogy kutatásai egy részét, akár 1 éves külföldi tartózkodással, a 
legszínvonalasabb külföldi egyetemeken folytassák. Ugyancsak 
támogatni kívánjuk a doktoranduszok részvételét az Iskola ku-
tatási témája szempontjából releváns nemzetközi társaságok 
tevékenységében, e társaságok konferenciáin és kongresszusa-
in. Folytatni kívánjuk a nemzetközi konferenciák rendezését. 
Ebben a sorban 2002 augusztusában a Nemzetközi Empirikus 
Irodalomtudományi Társaság 8. Kongresszusának megrende-
zésére kerül sor. 

3. Noha mind az öt program hallgatói számára biztosítottuk 
az elemi munkafeltételeket (néhány számítógép, Internet hoz-
záférés), jelentősen javítani kívánjuk mind a megfelelő számító-
gépekhez való hozzáférést, mind pedig a munkavégzés egyéb 
feltételeit (önálló munkaasztal, nyomtatási, másolási 
lehetőségek stb.). Megkezdtük egy önálló pszichológiai könyv-
tár és olvasóterem kialakítását. 

4. A Doktori Iskolára építve folyóirattervezetet nyújtottunk 
be az Akadémiai Kiadóhoz. A Journal of Evolutionary and 
Cultural Psychology 2003-tól indul nemzetközi szerkesztőbi-
zottsággal. Szerkesztését a Doktori Iskola vezetői végzik. 
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Prof Dr. László János, 
a pszichológia tudomány 
doktora, intézetigazgató, 
tanszékvezető, 
egyetemi tanár 

Prof Dr. Erős Ferenc, 
a pszichológia tudomány 
doktora, 
egyetemi tanár 

Prof Dr. Kézdi Balázs 
az orvostudomány 
kandidátusa, 
tanszékvezető, 
egyetemi tanár 

Dr. Bereczkei Tamás, 
a pszichológia tudomány 
doktora, 
egyetemi docens 

1. Program 
SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA 

A személyiség normális és nem normális működése 
A program vezetője: 

Prof Dr. Kézdi Balázs, az orvostudomány kandidátusa, 
tanszékvezető, egyetemi tanár 

A nyugati társadalmakban az elmúlt 200 évben lezajlott indi-
vidualizációs folyamatok követében jelentősen megnőtt a sze-
mélyiség tudományos jelentősége, annak ellenére, hogy ellenté-
tes irányú hatások is megfigyelhetők, olyan ideológiák (totális 
diktatúrák, számos ideológiai fundamentalizmus, rasszizmus, 
pszeudo-tudományos teóriák, mint a szocio-Drawinizmus, 
hisztoricizmus) jelentek meg, melyek többé-kevésbé megpró-
bálták megváltoztatni a pszichológiai gondolkodást. Ennek 
megfelelően a személyiség pszichológiai elméleteinek és fogal-
mainak vannak dinamikus sajátossága is, minden változás tár-
gya és a folyamat eredményeként kialakult polifónia tudomá-
nyos értékként jelenik meg. Filozófiai értelemben egyetlen do-
log jelent állandóságot ebben a diskurzusban, nevezetesen, 
hogy a személyiségpszichológiában az utóbbi időben a „Mi az 
ember?" kérdés helyett egyre inkább a „ Ki vagyok én?" kérdé-
se merül fel. 

Az empirikus személyiségteóriák és a szelf-pszichológia mo-
dern és posztmodern elméletei, a személyiség és az észlelés kö-
zötti kapcsolat jól reprezentálják az implicit pszichológiai antro-
pológia paradigmáit, melyek meghatározzák az aktuális kutatá-
si irányokat és alkalmazásokat. A modern kulturális antropoló-
giai elméletek és az Ericsoni személyiségelmélet jól tükrözi a 
szimbólumalkotás és az interpretáció jelentőségét. A fenti el-
méleti háttér alapján a normális és nem normális személyiségfe-
jlődés vizsgálatánál két deviancia, az általános, (drog használat) 
és az egyéni (öngyilkosság) kerül előtérbe. 

A program négy területen bővült az elmúlt időszakban: 
a) Uj elméleti tantárgyként a „Szelf- és identitás elméletek" 

(Kézdi Balázs). 
b) A személyiségfejlődés tárgykörében „A narratívum 

fejlődési sajátosságai a preverbális kortól az élettörténeti elbe-
szélés képességének megjelenéséig" (Péley Bernadette,) és 
„Élettörténet, családtörténet, transzgenerációs hatások" 
(Péley Bernadette) 

c) Szondi sorsanalízise témakörében „A családi patológia 
öröklődése" (Gy. Kiss Enikő) 

d) kognitív patológiai témakörben „ A térészlelés zavarai és 
e zavarok személyiségfejlődési összefüggései (Kállai János)cím-
mel indult új tantárgy. 
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A PTE Biológia Doktori Iskolájának akkreditálása 2002-ben, 
a Doktori Iskolák rendszerének kormányzati jóváhagyásakor 
történt meg. A Doktori Iskolák létrehozása előtt 1993-tól dok-
tori programokban történt a doktorképzés. A PTE Biológiai 
Doktori Iskolájának létrehozását az alábbi 3 akkreditált program 
alapozta meg: 

Botanika (taxonómia-vegetációtudomány) 
A program vezetője: Borhidi Attila egyetemi tanár, 

az MTA tagja 
Intézmény: JPTE TTK 
A program típusa: A program 
Akkreditálás éve: 1993. 

Összehasonlító neurobiológia 
A program vezetője: Hámori József egyetemi tanár, 

az MTA tagja 
Intézmény: JPTE TTK 
A program típusa: A program 
Akkreditálás éve: 1993. 

Mikroorganizmusok életfolyamatainak 
molekuláris analízise 
A program vezetője: Pesti Miklós CSc, dr. habil. 

egyetemi tanár 
Intézmény: JPTE TTK 
A program típusa: B program 
Akkreditálás éve: 1998. 

A Biológia Doktori Iskola Fischer Ernő DSc, egyetemi 
tanár vezetésével alakult meg. 

Az iskola keretében a programok képzési- és követelmény-
rendszere egységesebbé vált. Olyan kurzusok indítására került 
sor, amelyek mindegyik program doktoranduszai számára aján-
lottak (pl. angol szaknyelv, szakirodalmazás módszertana, bios-
tatisztika, bioinformatika). A programok az iskolán belül prog-
ramvezetők irányításával jelentős önállósággal tovább működ-
nek. Az iskolát szerves kapcsolat fűzi az MTA - PTE Adaptá-
ció-biológiai Kutatócsoprtjához (vezető 2003-ig Fischer Ernő 
DSc utána Gábriel Róbert DSc). Az iskola működésének alap-
elve az együttműködés az adott szakterületek hazai és külföldi 
intézményeivel. 
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Botanika- vegetációtudomány program 
Programvezető': Oroszné Kovács Zsuzsanna, 

CSc, habilitált egyetemi docens. 
Az országban itt működik a növénytaxonómia és növénytár-

sulások kutatására specializált program, aminek következtében 
az ország sok szakmailag érdekelt minősített oktatója részt vesz 
valamilyen formában a kurzusok tartásában, a minősítési eljárá-
sokban. A programra számos különböző felsőoktatási intéz-
ményből jelentkeznek, a merítési bázis széles. Szoros a szakmai 
kapcsolat Borhidi Attila akadémikus, prof emeritus program 
alapító révén az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézeté-
vel, amely az ország legnagyobb kutatóbázisa a vegetációtudo-
mány szakterületén. Az MTA ÖBK1 munkatársai közül Fekete 
Gábor akadémikus, Bartha Sándor DSc, tudományos tanácsa-
dó és az intézet más munkatársai is rendszeresen részt vesznek 
a program munkájában. A Kutatóintézet kutatási témák meg-
hirdetésével, aktív témavezetéssel és pályázati pénzekkel is se-
gíti a program sikerességét. A program széleskörű nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A végzett hallgatók közül Ko-
csis Mariann és Horváth Anikó dolgozott, illetve dolgozik 
hosszabb ideig külföldi kutatóhelyen. 

Összehasonlító neurobiológiai program 
Programvezető': Gábriel Róbert DSc, egyetemi tanár. 
Az idegrendszer, ezen belül a gerinctelen állatok egyszerűbb 

idegi szerkezeteinek kutatását is feladatának tekintő program. 
Hámori József akadémikus, prof emeritus, programalapító 
szakmai támogatására a program mindenkor számít. A program 
indulásakor Lénárd László akadémikus, külső témavezetőként 
vett részt a program munkájában. Elekes Károly DSc, habilitált 
egyetemi magántanár, külső alapító tag révén szoros kapcsolat 
alakult ki az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet neurobi-
ológiai csoportjával. A témavezetők számos OTKA és egyéb 
pályázatok révén jelentősen hozzájárulnak a működési feltéte-
lek javításához. A program széleskörű nemzetközi kapcsolat-
rendszerrel rendelkezik. A doktoranduszok többsége külföldi 
részképzés révén is fejleszteti látókörét. Jelenleg a programban 
PhD fokozatott szerzettek közül 8 fő dolgozik több éves 
szerződéssel külföldi egyetemen, kutatóhelyen (Hernádi Ist-
ván, Telkes Ildikó, Vígh József Völgyi Béla, Herbert Zsófia, 
Rábl Katalin, Zsombok Andrea, Dénes Viktória), 2 fő (Fekete 
Éva, Gálosi Rita) pedig már hazatért külföldi szerződését kö-
vetően. 

Mikroorganizmusok életfolyamatainak 
molekuláris szabályozása program 

Programvezető: Pesti Miklós DSc, egyetemi tanár. 
A program egyes baktériumok és egysejtű gombák életműkö-

déseit tanulmányozza molekuláris szinten. Rendszeres és ered-
ményes kutatási együttműködést alakított ki a Debreceni Tudo-
mányegyetem, TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszé-
kével, a Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékkel, a SzE, 
TTK, Mikrobiológia Tanszékével, a PTE AOK, EPL Laborató-
riumával, a Biofizika Intézettel és á Mikrobiológiai és Immuno-
lógiai Intézettel, a Szegedi Biológiai Intézettel. A Doktori Iskola 

létrejöttétől Putnoky Péter CSc, tanszékvezető docens irányí-
tásával a program új bioinformatikai témakörökkel is bővült. Az 
együttműködések számos közös nyertes pályázatban (FKFP 
OTKA, NKFP), közös publikációkban is realizálódtak. A prog-
ram nemzetközi kapcsolatai jelentősek. Ez teszi lehetővé, hogy 
a doktoranduszok hosszabb külföldi tanulmányutakon, részkép-
zés keretében tanulhassanak meg új kutatási módszereket, sze-
rezzenek nemzetközi tapasztalatokat. 

Az iskola doktoranduszai közül 2002-től a táblázatban felso-
roltak védték meg értekezésüket és szereztek PhD fokozatot. 

Pesti Miklós 
DSc, egyetemi tanár 

Oroszné 
Kovács Zsuzsanna, 
CSc, habilitált 
egyetemi docens 

Gábriel Róbert 
DSc, egyetemi tanár 
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Az Eisenia fetida sztomatogasztrikus idegrendszere 
(Immunhisztológiai és farmakológiai vizsgálatok). 
Szerző: Barna János 2002. 
Témavezető: Csoknya Mária egyetemi tanár 

A Nógrád-Gömöri bazaltvidék flórája és vegetációja. 
Szerző: Csiky János 2002. 
Témavezető: Borhidi Attila akadémikus 

NOS/NADPH-diaforáz pozitív neuronok anatómiája és 
fiziológiai tulajdonságai gerinctelen modell állatokban. 
Szerző: Zsombok Andrea 2002. 
Témavezető: Molnár László habilitált docens 

Rubiaceae fajok levélanatómiai tulajdonságainak 
taxonómiai felhasználhatósága. 
Szerző: Kocsis Marianna 2002. 
Témavezető: Varróné Darók Judit egyetemi docens 

Felső-pleisztocén vegetációtörténeti és paleoökológiai 
elemzések Magyarországról faszénmaradványok 
vizsgálata alapján 
Szerző: Rudner Zita Edina 2002. 
Témavezető: Babos Károly egyetemi docens 

Neuroszekréciós rendszerek holometabóla 
és hemimetabóla fejlődést)' ízeltlábú modellállatokban. 
Szerző: Herbert Zsófia 2003. 
Témavezető: Molnár László habilitált docens 

A szinaptikus transzmisszió modulációja a disztális 
retinában. 
Szerző: Rábl Katalin 2003. 
Témavezető: Gábriel Róbert egyetemi tanár 

A táplálkékfelvétel szabályozása: bombesin-típusú 
peptidek hatása a limbicus rendszerben. 
Szerző: Fekete Éva 2003. 
Témavezető: Lénárd László akadémikus 

Leuzea carthamoides DC. fitokémiai értékelése. 
Szerző: Hajdú Zsuzsanna 2003. 
Témavezető: Szabó László egyetemi tanár 

A magyarországi mocsárrétek numerikus syntaxonómiai 
és synmorphológiai vizsgálata 
Szerző: Botta-Dukát Zoltán 2003. 
Témavezető: Szabó István egyetemi tanár 

Szilvafajták virágainak rovarporzása. 
Szerző: Horváth Anikó 2003. 
Témavezető: Oroszné Kovács Zsuzsanna hab.docens 

Candida albicans telepmorfológiai mutánsok 
szomatikus hibridizációja. 
Szerző: Nóvák Anita 2003. 
Témavezető: Pesti Miklós egyetemi tanár 

Az afrikai vándorsáska octopaminerg és tiraminerg 
rendszerének biokémiája. 
Szerző: Nagy Lajos 2003. 
Témavezető: Elekes Károly egyetemi magántanár 

Nitrogén-monoxid-szintetáz lokalizációja és a nitrogén 
monoxid lehetséges szerepe a nagy mocsári csiga 
egyedfejlődésében. 
Szerző: Serfőző Zoltán 2003. 
Témavezető: Elekes Károly egyetemi magántanár 

Az idegrendszer ultrastrukturális jellemzése a nagy 
mocsári csiga embriogenezise során. 
Szerző: Nagy Tamás 2003. 
Témavezető: Elekes Károly egyetemi magántanár 

Peptiderg rendszerek reorganizációja az Eisenia fetida 
agyregenerációja során. 
Szerző: Bánvölgyi Tamás 2004. 
Témavezető: Csoknya Mária egyetemi tanár 

A trigeminális primer érző neuron. 
Szerző: Páli Jenő 2004. 
Témavezető: Hámori József akadémikus 
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A folyadékfelvétel angiotenzinergiás 
mechanizmusainak szabályozása a zona incertában 
és az amygdala centrális magjában. 
Szerző: Bagi Éva Eszter 2004. 
Témavezető: Lénárd László akadémikus 

A Börzsöny-hegység edényes flórája és 
a Központi-Börzsöny erdó'vegetációja. 
Szerző: Nagy József 2004. 
Témavezető: Borhidi Attila akadémikus 

A házi nyúl plexus myentericusának neuro-anatómiája. 
Szerző: Dénes Viktória 2004. 
Témavezető: Gábriel Róbert egyetemi tanár 

A Biológiai Doktori Iskola fejlesztési lehetó'ségei 
A korábbi doktori programok továbbfejlesztéséből kinőtt Bi-

ológiai Doktori Iskola közel három éves működése a - korábbi-
akban részletezett adatok alapján - sikeresnek mondható. Az 
eddigi tapasztalatokra építve azonban még számos lehetőség 
kínálkozik a képzés színvonalának növelésére. Az iskola tovább-
fejlesztésének egyik fő koncepciója az interdiszciplináris kutatá-
si vonal erősítése, az egyes területek integrálása. 

A továbblépés egyik lehetőségét a képzés sokszínűségének 
növelésében látjuk. Doktori Iskolánk szakmai kapcsolatrendsze-
re számos hazai és külföldi egyetemre és kutatóintézetre is ki-
terjed. Ezekre a kapcsolatokra építve tovább kívánjuk növelni 
PhD hallgatóink azon lehetőségeit, hogy hosszabb-rövidebb ta-
nulmányutak keretében elsajátíthassanak olyan ismereteket, 
megismerhessenek olyan módszereket, technikákat, amelyek-
kel tovább bővülnek saját és az iskola lehetőségei egyaránt. El-
ső lépésként a hazai lehetőségek sokkal szélesebb körű kiakná-
zását tervezzük, de törekszünk rá, hogy legígéretesebb hallga-
tóink munkájuk egy részét külföldi intézetekben végezhessék. 
Kiemelten kell figyelni a helyi adottságokra, így a Doktori Iskola 
azon témáiban, amelyek molekuláris szintű problémákkal foglal-
koznak tovább bővülhetnek az együttműködés keretei a PTE 
ÁOK megfelelő intézeteivel. Új, ígéretes lehetőségként merült 
fel a Szőlészeti Borászati Kutatóintézet kísérleti laboratóriumá-
val való együttműködés szélesítése is, ami további, gyakorlati 
jellegű kutatási területeken túl a közös pályázatok sikerét is nö-
velheti. Mindezek új témák és ezzel együtt új témavezetők be-
vonását jelentené a doktori képzés egyes programjaiba. A kuta-
tási területek sokszínűségének növelésével és a kapcsolatrend-
szer szélesítésével kívánjuk elérni, hogy a doktori képzésre je-
lentkezetek köre is bővüljön és egyre nagyobb arányban pályáz-
zanak más egyetemek hallgatói is. 

A doktori képzés színvonala növelésének alapfeltétele, - a tu-
dományterület jellegéből adódóan - a laboratóriumi háttér fo-
lyamatos fejlesztése. Az ehhez szükséges pályázatok sikerének 
is alapja a más intézetekkel való „együttpályázás". A laborfej-
lesztésben törekszünk arra, hogy a hasonló műszerparkot 
igénylő kutatások számára közös laboratóriumokat hozzunk 
létre. A Doktori Iskola jelenleg is futó (OM, FKFP) pályázata 
felhasználásával kialakítottunk egy közös géndokumentációs-

és fotólaboratóriumot, amelynek továbbfejlesztése a pénzügyi 
keretek felhasználásával folyamatos. 

A munkakapcsolatokon szélesítésén túl bővíteni kívánjuk a 
közös PhD kurzusok számát. További témavezetők bevonásá-
val Biológiai Doktori Iskolán belül is lehetőség lesz arra, hogy a 
meglevők mellett új, mindhárom programhoz tartozó kurzuso-
kat indíthassunk. Emellett fokozni szeretnénk a különböző dok-
tori iskolák által meghirdetett kurzusok „átjárhatóságát", Igy el-
sődlegesen bővíteni kívánjuk az ÁOK Multidiszciplinális Orvos-
tudományok Doktori Iskolával ilyen szempontból is a kapcsola-
tainkat. 
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SZAPORODÓ PÉCSI 
SZAKKOLLÉGIUMOK 

A Pécsi Tudományegyetemen összesen hét szakkollégium 
működik, melyek - ahogyan első közös összejövetelükön, szeptem-
ber 28-án dr. Komlósi László rektorhelyettes megfogalmazta - „a 
tudományos élet fellendítése mellett a közösségteremtés helyei is". 

Grastyán Endre Szakkollégium 
A Grastyán Endre Szakkollégium az egyetem mind a kilenc 
karát átöleli, hiszen az integráció után, 1998-ban jött létre, rek-
tori kezdeményezésre. Grastyán Endre élettannal foglalkozó 
tudós volt, de tevékenyen részt vett az ismeretterjesztésben és 
a tehetséggondozásban is. A szakkollégium célja így az, hogy 
közelebb hozza egymáshoz a különböző tudományterületeken 
kutató fiatal tehetségeket. A Rácvárosi út 70. szám alatt 
tevékenykednek, 23 belső, kollégista tagúk van és vannak kül-
sőseik is, összesen 52 főből áll a szakkollégium. Minden két hét-
ben tudományos előadásokat tartanak; konferenciákat 
szerveznek, bekapcsolódnak a tudományos kapcsolatrend-
szerbe. Évente díjakkal honorálják a Grastyán Endre 
szellemiségében tevékenykedőket, és külön ösztöndíjjal segítik 
az erre érdemes hallgatókat. 

Juhász Jenő Szakkollégium 
A Kari Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére 2003. 
május 6-án alapították meg a PTE Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolai Kar Juhász Jenő Szakkollégiumát. A Szakkollégium 
saját gazdálkodást folytat, amely az egyetemi költségvetéstől 
független. A kari oktatáson túlmutató szakmai képzést és 
önképzési lehetőséget nyújt tagjainak. A Szakkollégiumban 
széleskörű irányítási jogosultságokkal felruházott, demokratiku-
san választott diákönkormányzat működik. Összesen 40 kol-
légiumi férőhellyel gazdálkodik. A tavalyi tanévben kezdték 
meg működésüket, székhelyük a Boszorkány úti kollégiumban 
található. A szakkollégisták előadásai mellett tanárok, sőt, 
nagyobb cégek képviselői is tartanak itt szakmai előadásokat, 
sőt, Linux-tanfolyamot is szerveztek. 

Kerényi Károly Szakkollégium 
A Kerényi Károly Szakkollégiumot 1993 augusztusában hozták 
létre a pécsi Bölcsészettudományi Kar olyan hallgatói és tanárai, 
akik saját szakmai és tudományos munkájuknak az egyetem nyúj-
totta formális lehetőségeken túl valódi baráti-közösségi keretet 
kívántak adni. A szakkollégium jelenleg a Damjanich úti kol-
légiumban működik, 26 tagja van, 7 "külsős". A hallgatók előadá-
sai és a meghívott előadók vendégszereplései mellett 
nyelvórákat, szakmai és gyakorlatorientált programokat is tar-
tanak. Idén alakítják ki a tutori rendszert. Évente konferenciát 
szerveznek, amire más egyetemekről is hívnak neves előadókat. 
A tavalyi, III. Kerényi Konferencia előadásainak szövege az idén 
megjelent, már a IV konferencia anyagából is válogató szakkol-
légiumi kiadványban, az Annoná-ban olvasható. 

Márton Áron Szakkollégium 
A határon túlról érkezett hallgatókat karolja fel, megkönnyíti a 
magyarországi beilleszkedést. Képzési rendszerükben külön 
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terepet szántak a Kárpát-medencei ismertekre, és a Közép 
Európai Tanulmányokra. Három szintű angol nyelvi képzést is 
tartanak a szakkollégistáknak, s 2004-től a francia nyelv is indul. 
Az elhelyezkedést önálló Karrier Irodájuk segíti, karriertervezést 
is tartanak. 2001-től a Rácvárosi úti kollégiumban van a székhe-
lyük, ahol mintegy 100 hallgatónak tudnak szállást biztosítani. A 
hagyományosnak tekinthető szakkollégiumi hallgatói és vendég-
előadások mellett nívós tanulmányutakat, és a külsősök számára 
is legendássá vált filmmaratonokat is szerveznek. 

Óriás Nándor Szakkollégium 
Az Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándorról elnevezett 
szakkollégiuma; mely a tudomány mellett a közösségfe-
jlesztésre is nagy hangsúlyt fektet, az angolszász college-ok 
mintájára szervezett, az öntevékenységen, a résztvevők aktiv-
itásán alapuló kiscsoportos rendszer, ahol az oktatás-kutatás 9 
tagozat (filozófiai, jogi, informatikai, közjogi, nemzetközi- és 
Európajogi, munkajogi, pénzügyi jogi, polgári jogi, valamint 
politikatudományi tagozat) keretében folyik. Tagozatonknént 
tíz hallgató dologozik a kar oktatóinak mentorkodása alatt. 
Jelenleg 68 tagúk van. Évente tartott szaknapjaikon min-
iszterek feltűnése és előadása sem számít meglepőnek. 

Wlislocki Henrik Szakkollégium 
Wlislocki Henrik volt az első magyar kulturantropológus, aki a 
múlt század végén tudományos alapon foglalkozott a 
cigánysággal, antropológiai és nyelvészeti kutatásokat végzett. 
A róla elnevezett szakkollégium a Bölcsészettudományi Kar 
Romológia Tanszékéhez kapcsolódva elsősorban roma hall-
gatók, illetve a ciganológiával foglalkozó kutatók szervezete. A 
szakkollégium első éveiben egy Phare pályázaton nyert 
összeget osztották szét a hallgatóik között, hogy továbbtanulá-
sukat finanszírozzák és tutorokat kerestek nekik. Jelenleg tizen-
hatan vannak, és komoly tudományos munkát végeznek (pl. 
Völgyiség projekt).Önálló kiadványuk a WHS, amelyből eddig 
három szám jelent meg. 

Szentágothai János Szakkollégium 
Az alakulóban lévő Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium - bár a Természettudományi Karhoz kötődően 
jött létre - az egyetem összes Szentágothai professzor 1946-tól 
ugyanis a pécsi egyetem anatómia professzora volt, virágzó neu-
robiológiai iskolát alapozva meg. A szakkollégium kurióziuma az, 
hogy nem csak Szentágothai tudományos tevékenysége, hanem 
embersége, személyisége, valamint vallásossága is meghatároz-
zák a szakkollégium tevékenységi körét. Ezt tükrözi az őszi 
félévre tervezett előadások tematikája is. A szakkollégium 
berkein belül egy filmklubot is megszerveztek, amit szerdánként 
tartanak az egyik pécsi művészmoziban. 

A pécsi szakkollégiumok hamarosan közös internetes 
portálon is megjelennek majd, mely a PTE központi honlapjáról 
érhető majd el. 

H.É. 
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MŰVÉSZETI GALÉRIA 

Somody Péter DLA, egyetemi adjunktus 
MK Festészet "Tanszék 
(7624 Pécs, Damjanich u. 30.) 
E-mail: somody@gmx.de 
Web: http://art.pte.hu/somody/ 

BAT PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍ-
JASOK 

Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár 
ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet 
(7624 Pécs, Szigeti u. 12.) 
E-mail: julia.szekeres@aok.pte.hu 
Telefon: 72/536-262 

Dr. Barthó Loránd, egyetemi tanár 
ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet 
(7624 Pécs, Rókus u. 2.) 
E-mail: lorand.bartho@aok.pte.hu 
Telefon: 72/536-217 

Dr. Kollár Lajos, egyetemi tanár 
ÁOK Sebészeti Tanszék 
E-mail: lajos.kollar@aok.pte.hu 
Telefon: 72/536-200/7610 

Dr. Kollár László, egyetemi tanár 
TTK Kémia Intézet Szervetlen Kémia 
Tanszék 
(7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) 
E-mail: kollar@ttk.pte.hu 
Telefon: 72/503-600/4153 

Dr. Komlósi Sándor, egyetemi tanár 
KTK Döntéstudományi Tanszék. 
(7622 Pécs, Rákóczi út 80.) 
E-mail: komlosi@ktk.pte.hu 
Telefon: 72/501-599/3141 
Fax: (72) 501 553 

ÚJ AKADÉMIKUSAINK 

Dr. Kovács L. Gábor, egyetemi tanár 
EFK Főigazgatói Hivatal 
(7623 Pécs, Rét utca 4) 
E-mail:glkovacs@axelero.hu 
Telefon: 72/535-981 

FIATAL TEHETSÉGEK 

Dr. Bajusz Klára, egyetemi adjunktus 
TTK FEEFI Felnőttképzési Tanszék 
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.) 
E-mail: beka@human.pte.hu 
Telefon: 72/501-500/2507 

Dr. Chronowski Nóra, egyetemi 
adjunktus 
ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 
(7622 Pécs, Dohány u. 1-3.) 
Telefonszám:72/50l-500/3227 
E-mail: chron@ajk.pte.hu 

Dr. Csutora Péter, egyetemi adjunktus 
ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 
(7624 Pécs, Ifjúság u. 13.) 
Telefonszám: 72/536-1200/5310, 1819 
E-mail: peter.csutora@aok.pte.hu 

Dr. Hornyák Árpád, tudományos 
munkatárs 
BTK Modernkori Történeti Tanszék 
(7624 Pécs, Ifjúság u. 6.) 
Telefonszám: 72/501-500/3569 
E-mail: bajmok@index.hu 

Máté Andrea, tudományos segéd-
munkatárs 
IGYFK Terület- és Településfejlesztési 
Kutatási Központ 
(7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.) 
Telefonszám: 74/528-300 
Telefax-szám: 74/528-301 
E-mail: andrea@igyfk.pte.hu 

Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi docens, 
intézetigazgató helyettes 
ÁOK Biofizikai Intézet 
(7624 Pécs, Szigeti u. 12.) 
Telefonszám: 72/536-267 
"Telefax-szám: 72/536-261 
E-mail: miklos.nyitrai@aok.pte.hu 

Dr. Wilhelm Zoltán, egyetemi docens, 
intézetigazgató helyettes 
TTK Földrajzi Intézet 
(7624 Pécs, Ifjúság u. 6.) 
Telefonszám: 72/501/500/4485 
E-mail: wilhelm@ttk.pte.hu 

DOKTORI ISKOLÁINK 

Építőművészet Mesteriskola 
Vezető: Dr. Bachman Zoltán egyetemi 
tanár 
PMMK7624 Pécs, Boszorkány út 2. 
Telefonszám: 72/501-500/3769 

Pszichológiai Doktori Iskola 
A Doktori Iskola vezetője: Dr. László 
János, egyetemi tanár 
BTK 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
Tel.: 72/501-516, 
Fax: 501-500/4609 
Ügyintéző: Velősy Anita 
E-mail: velani@btk.pte.hu 

Biológia Doktori Iskola 
Vezetője: Dr. Gábriel Róbert egyetemi 
tanár 
TTK Biológiai Intézet, Pécs, Ifjúság u. 6. 
Telefon: 72/503-600/4612 
E-mail: gabriel@ttk.pte.hu 
Titkára: Siposné Dr. Kerepesi Ildikó, 
TTK Biológiai Intézet, Pécs, Ifjúság u. 6. 
Telefon: 72/503-600/4519 
E-mail: ilda@ttk.pte.hu 

A Szerkesztőség tagjainak elérhetőségei: 

Lenkei Péter, egyetemi tanár 
lenkeip@witch.pmmfhu és 
len970@hungarnet.hu 
mh. tel.: 3837, fax: 2801 

Miseta Attila, egyetemi docens 
attila.miseta@aok.pte.hu 
mobil: 30 491 77 20 
mh. tel.: 1819 és/vagy 5310, fax: 6121 

Sánta Imre, egyetemi docens 
santa@ddkkk.pte.hu 
mh. tel.: 4489 fax: 501571 

Komlósi László Imre, egyetemi tanár 
komlosi@btk.pte.hu és 
mobil: 30 300 36 56 
mh.tel.: 2412 (rektori titkárság), 2445 
(rektori), 4140 (tanszéki titkárság), 4676 
(tanszék) 
tel.: 501 507 (rektori), fax: 501 508 vagy 
314 714 

Kávékozmosz 

Készítette: 
Somody Péter DLA, 
egyetemi adjunktus, 

MK Festészet Tanszék 

Czibók Balázs, osztályvezető 
czibok@rektori. pte. hu 
mobil: 30 925 56 19 
mh. tel.: 2404, fax: 501 508 

Kuráth Gabriella, osztályvezető 
PTE Marketing Osztály 
kurath.gabriella@marketing.pte.hu 
mobil: 30 972 38 39 
mh. tel.: 2403, fax: 2141 

Gyórffy Zoltán, sajtóreferens, főszer-
kesztő 
PTE Marketing Osztály, UN IV Pécs 
gyorffy. zoltan@marketing.pte. hu 
mh. tel.: 2122, fax: 2141 
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PTE Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ 

A Központ célja 
• hidat verni a gazdaság és a tudományos szféra közé 
• az ipar igényeinek megfelelő irányba terelni a kutatást 
• kezdeményezni és segíteni az egyetemeken, akadémiai intézetekben született 

új eredmények hasznosítását 

• Uj mérési és ipari technológiák 
• új - főként lézereken alapuló - műszerek és módszerek 
• nagy tudástartalmú termékek fejlesztése 
' gyógyszerek, orvosi diagnosztikai és gyógyító eljárások kidolgozása 
• ellenőrzése, ezek minőségbiztosítási folyamatainak kimunkálása a feladatunk 

Keressenek fel bennünket! 
Segítünk technológiai, fejlesztési problémáik megoldásában, hazai és külföldi hálózatunkon 

(RIS lnno-Pont, EULASNET) keresztül megtaláljuk a megoldást. 

Dr. Sánta Imre 
igazgató 

Vagy más megközelítéssel: 
• Lézeres anyagmegmunkálás (vágás, hegesztés, gravírozás) 
• Lézeres analitikai műszerfejlesztés (urán, kriminalisztika) 
• Bio-nanotechnológia (lézercsipesz) 
• Orvosi műszerfejlesztés (érvarrógép) 
• Biomechanikai Labor (mozgáselemzés) 
• Biotechnológia (reagensek, gyógyszerek) 
• Innovációs szolgáltatás (InnoPont, EULASNET) 

Elérhetőségünk: 

www. ddkkk. pte. hu 

T: 72-501559 
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. / Finn u. 1/1. 


