
 

 

Pályázati kiírás a 34 éves Magyar Vese-Alapítvány Hársing László és 

Taraba István díjára 
 

A Magyar Vese-Alapítvány 1999-ben két tudományos díjat alapított nephrologiával 

foglalkozó fiatal szakemberek számára: a Hársing László díjat elméleti, a Taraba István díjat 

klinikai nephrologiai oktató, kutató vagy betegellátó tevékenység elismerésére.  

Az Alapítvány ezennel huszonkettedik alkalommal hirdet nyilvános pályázatot, melyre 

pályázatot nyújthat be minden hazai, a beadáskor 45 éves kornál fiatalabb szakember. 
  
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó életrajzát és részletes leírását annak, hogy milyen 

tevékenységgel járult hozzá a vesegyógyászat fejlődéséhez. Ez lehet tudományos eredmény, új 

módszer leírása vagy bevezetése, intézmény létrehozása és így tovább.  

A pályázatot az Alapítvány elnökének kell megküldeni 2021. május 31-ig e-mailen 

(rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu). 
  
Az emlékérem, illetve az azzal járó 100 000 Ft pénzjutalom átadására a Magyar Nephrologia 

Társaság 2021. évi őszi Nagygyűlésén kerül sor.  

 

Átadáskor a jutalmazottak rövid előadás formájában összefoglalják eredményeiket és 

megemlékeznek a díj névadójáról.  

 

 

Prof. emer. Dr. Rosivall László 

Magyar Vese-Alapítvány 

alapítója, elnöke   
 

 

 

 

 

A 34 éves Magyar Vese-Alapítvány pályázatot hirdet a 

„Center of Excellence” Hungarian Kidney Foundation/ „Kiválósági Központ” 

Magyar Vese-Alapítvány cím elnyerésére 
 

 

A Magyar Vese-Alapítvány létrehozásának 20. évfordulója alkalmával a fenti cím/elismerés 

alapítására határozta el magát az alábbiak szerint: 

1. Pályázhatnak a nephrologia vagy valamely határterületének nemzetközi szinten is 

kiemelkedő aktivitású egységei (kutató-, és/vagy betegellátó-, és/vagy oktató 

intézmény, csoport, stb.).  

2. A sikeres pályázat feltétele, hogy az egységben legalább egy vezető beosztású, 

nemzetközileg ismert és elismert, tudományos fokozattal, tevékenységgel és 

publikációval rendelkező szaktekintély aktívan részt vegyen. 

3. Az egységnek rendelkeznie kell az adott szakterület műveléséhez szükséges 

nemzetközi szintű infrastruktúrával. A műszereken és egyéb berendezéseken 

túlmenően ehhez hozzátartoznak a modern informatikai eszközök, illetve a 

nemzetközi és a hazai folyóiratokkal és könyvekkel rendelkező könyvtár is.  



4. A „Center of Excellence”-nek, „Kiválósági Központ”-nak a magas szintű 

betegellátáson kívül élen kell járnia a szakterületi utánpótlás nevelésében, a graduális 

és a postgraduális képzésben is. 

5. Az egység vállalja, hogy aktivitásáról, eredményeiről minden évben a szakterület 

művelői számára könnyen hozzáférhető formában írásban vagy szóban nyilvánosan 

beszámol. 

 

A címre 2021. május 31-ig lehet pályázatot benyújtani a Magyar Vese-Alapítvány alapító 

elnökéhez címezve és a titkárságra (H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) beküldve. A pályázat 

eredményességéről és annak kihirdetési helyéről és idejéről szakértők bevonásával az 

Alapítvány elnöke dönt. 

 

A nyertes pályázó jogosult a cím használatára mindaddig, amíg a fenti feltételek fennállnak. 

Ezek esetleges változását a pályázó köteles bejelenteni az Alapítványnak, ugyanakkor az 

Alapítvány időről-időre ellenőrzi a feltételek meglétét. 

A cím használata mellett a nyertes pályázó egy tagot delegálhat a Magyar Vese-Alapítvány 

Tanácsadó Testületébe. 
 

 

                                                    

Prof. emer. Dr. Rosivall László 

                                   Magyar Vese-Alapítvány  

alapítója, elnöke          

 

 

 

Nephrologiáért díj 

Magyar Vese-Alapítvány 
 

A 34 éves Magyar Vese-Alapítvány alapításának 20. évfordulója alkalmával 2007-ben 

elismerési lehetőségeinek teljessé tételére létrehozta a „Nephrologiáért” díjat, hogy ezzel 

tüntethesse ki azokat a 45 évesnél idősebb magyar szakembereket, akik életük folyamán 

elkötelezetten és kiemelten eredményesen dolgoztak a vesegyógyászatért. 

Kérem, hogy minél többen jelezzék e-mailen (rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu), 

vagy írásban (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) legkésőbb 2021. május 31-ig, hogy 

megítélésük szerint ki tett legtöbbet az elmúlt évtizedekben a magyar nephrologiáért.  

A kitüntetett személy Kő Pál Kossuth díjas szobrász „vese-életfa” című kisplasztikáját veheti 

át ünnepélyes körülmények között a Magyar Nephrologia Társaság 2021. évi őszi 

Nagygyűlésén, ahol a jutalmazott élete és munkássága részletesen ismertetésre kerül. 

Az eddigi díjazottak: 2008: Nagy Judit, Kiss István, 2009: Radó János, 2010: Perner Ferenc, 

2011: Polner Kálmán, Szegedi János, 2013: Ormos Jenő, Kakuk György, 2014: Balla József, 

2015: Dr. Kárpáti István, 2016: Makó János, 2017: Mátyus János, 2018: Iványi Béla, 2019: 

Járay Jenő 

 

 

 

Prof. emer. Dr. Rosivall László 

                                    Magyar Vese-Alapítvány  

 alapítója, elnöke  
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