
A Magyar Nephrologia Történetéért Díj 

Ez egyike az adományozható MANET díjaknak. Ilyen díj még a „Korányi”,” Tiszteletbeli tag”, és a „Vas 

István Ifjúsági Díj”. E díj nem pályázható, hanem a Történeti Bizottság elnökének javaslatát 

mérlegelve a MANET Vezetőség dönt. 

Adományozási kritériumok: Orvostörténeti ténykedés előadások, írásos publikációk, web aktivitás 

formájában. A díjra erősen ajánló szempont a személyes történeti kutató munka. Elvárható a 

jelölttől, hogy eredeti, időt álló, orvostudományi kutatási eredmények birtokosa is. (Az ilyen 

eredményekről feltehető, hogy történeti értékük önmagukban is lehet.)  

Záradék a kritériumokhoz. Az orvos történet nagyjai nemcsak sokat alkottak, hanem személyiségük, 

gondolkozásmódjuk, erkölcsiségük mintát adott és példát mutatott a következő nemzedékeknek. Az 

adományozóknak jó érzés tudni, ha ezekhez méltó jelöltet találnak. 

A díjazott a MANET Nagygyűlésén veheti át a díjat, a CV-jét feltüntetjük az adományozható díjak 

sorában a MANET honlapon. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a „Magyar Nephrologia Történetéért Díj” alapvetően más, mint a 

pályázható „Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai Történeti Közleménye Díj”,mely a Magyar 

Nephrologia Története széleskörűen értelmezett területén született alkotást (tudomány történet, 

orvostörténet, technikai eljárások felfedezése és gyakorlata,  nephropsychologia, nephroszociologia), 

jutalmaz, előnyben részesítve az olyan kutatást, ami Korányi Sándor életművének bármely 

vonatkozásával foglalkozik. 

Ami az előzményeket illeti a „Magyar Nephrologia Történetéért Díj” történetéhez, azzal kell 

kezdenünk, hogy a MANET Vezetősége azért hozta létre a Nephrologiai Történeti Bizottságot (NTB), 

2011-ben,hogy legyen egy szervezet amely a teljes elmúlás előtt feltárja és kutatja a múltat, hogy 

még időben rögzíthesse és leírhassa azt. Az NTB elnökévé dr. Radó Jánost választotta, aki mint az 

akkori Hypertonia és Nephrologia folyóirat főszerkesztője szorgalmazta Nagyjaink emlékének 

megőrzését egy erre a célra rendszeresített rovatban, amelyet összefoglalólag „Emlékkönyvtárnak” is 

nevezhetünk. A MANET weboldala pedig módosult és jött létre ezen belül az NTB weboldala, ahol az 

„Emlékkönyvtár” mintájára egy széleskörű, multidiszciplináris nagyon sok mindent befogadó, 

informatikai történeti gyűjtőhely létesült, amit akár „Emlékmúzeumnak” is nevezhetünk.  

A felsoroltak alapján érthető, hogy a MANET egy pályázható díjjal értékelni kívánta a történeti 

tevékenységet. Először 2015-ben adott ki egy pályadíjat „Az Év Legkiemelkedőbb Nephrologiai 

Történeti Közleménye Díj” néven. Ezt sikerrel pályázta meg Karácsony András. 2016-ban a MANET 

Vezetősége úgy döntött, hogy egy a „Magyar Nephrologia Történetéért Díj”-at is alapít, amit első ízben 

Radó Jánosnak adományozott. 


