
Korányi Sándor-díj 
 

A díj alapításának éve:  

            1992 

 

Az alapítás célja (az alapító okiratban megfogalmazott szerint):  

Olyan szakember jutalmazása, aki a nephrologiában kimagasló teljesítményt nyújtott 

és munkássága meghatározóan befolyásolta a nephrologia fejlődését.  

 

A díj adományozásának gyakorisága:  

A díj évenként egy, kivételesen két, magyar és/vagy külföldi kollégának adható.  

 

A díj odaítélésének és elnyerésének feltételei: 

A díj kiemelkedő, nemzetközileg is elfogadható, nephrologiai munkásságért 

adományozható, magyar és/vagy külföldi nephrologusnak egyaránt. Odaítéléskor legyen 

hangsúlyos szempont, hogy akár magyar, akár külföldi a díjazott, rendelkezzen a magyar 

nephrologiát jelentősen támogató munkássággal. 

A díjazott magyar kolléga MANET-tagsággal, a külföldi kolléga ERA-EDTA-, vagy 

ISN-, vagy ASN-tagsággal rendelkezzen. 

A kiemelkedő nephrologiai munkásság érdemi elbírálásához az alábbiakban megjelölt 

szempontok segíthetnek. Ezek az elbíráló szempontok megfelelő adaptációval a magyar és a 

külföldi díjazásra jelöltre egyaránt vonatkozhatnak.  

 

a./ kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos munkásság minősítésének szempontjai:  

– tudománymetriás adatok;  

– 10 legfontosabb publikáció, összesített impaktfaktor, Hirsch-index;  

– független idézettség, megjelent könyvek, könyvfejezetek; 

– vezetésével szerzett tudományos fokozatok stb.; 

– kutatólaboratórium kialakítása, fejlesztése vagy vezetése;  

– kutatócsoport vezetése;  

– aktivitás doktori iskolában;  

– jelentős, koncepciózus kutatási eredmények. 

 

 

b./ kiemelkedő klinikai aktivitás: 

– valamely betegellátó intézményben nephrologiai ellátás kialakítása, fejlesztése vagy   

   vezetése, osztályvezetés. 

 

c./ kiemelkedő oktatói tevékenység: 

– nephrologiai oktatói, továbbképző aktivitás;  

– meghívott előadói aktivitás hazai és külföldi konferenciákon, továbbképzési  

   tanfolyamokon; 

– nephrologiai konferenciák, szakképzési és továbbképzési tanfolyamok rendszeres  

   szervezése. 

 

 

A magyar nephrologiát kiemelten támogató munkásság: 

 

a./ magyar jelölt esetén a magyar nephrologiáért végzett kiemelkedő aktivitás és annak  

    megfelelő elismertsége: 



– a MANET-ben betöltött vezető pozíció;  

– a MANET képviselete más társaságokban; 

– nemzetközi társaságokban, tanácsadó testületekben betöltött tagsági, esetleg vezetői  

   pozíció; 

– külföldi társaságoktól kapott díjak, elismerések.  

 

b./ külföldi jelölt esetén a magyar nephrologiát kiemelten támogató munkásság:  

– a magyar nephrologiai kutatás támogatása: kutatói ösztöndíjak biztosítása;  

– magyar nephrologusok célzott támogatása nemzetközi nephrologiai szervezetekbe  

   választásukhoz; 

– magyarok célzott támogatása külföldi folyóiratok szerkesztőségébe választásukhoz; 

– a magyar nephrologiát támogató irodalmi munkásság külföldi folyóiratban (pl.  

   Gabriel Richet professzor Korányi felfedezéseit elismerő közlései);  

– közreműködés magyar nephrologusok külföldi kitüntetésében. 

 

A díjra jelölés módja:  

A díj odaítéléséről kuratórium, vagy bizottság véleményezése és javaslata alapján a 

MANET Elnöksége, vagy Vezetősége, dönt. 

A díj odaítélésére-adományozásra javaslatot a MANET-díjakat véleményező bizottság 

tehet. Természetesen ilyen javaslattal a Vezetőség bármely tagja is élhet, ebben az esetben a 

javaslatot írásbeli indoklással az érdemesség elbírálása végett a véleményező bizottságnak 

kell eljuttatni. A bizottság véleményét az Elnökség elé terjeszti, amelyet a Vezetőség 

szavazással hagyhat jóvá. 

A véleményező bizottság tagjaira a MANET Elnöksége tett javaslatot, melyet a 2017 

február 2-i V. Ü. az alábbiak szerint szavazott meg: 

Dr. Nagy Judit, Dr. Radó János, Dr. Szegedi János, Dr. Sonkodi Sándor. 

 

A díj leírása: 

A díj érem, melynek egyik oldala Korányi Sándor portréját mutatja, a hátoldalra a 

díjazott neve és a díjazás dátuma gravírozható. Az érem kíséretében a díjazott oklevelet kap, 

mely a díjazott nevét és a díjazás indokát és a díjazás dátumát tartalmazza.  

  


