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Felhívás Belák Sán dor Em lék érem 
jelölésre

1.  Meghirdetés
 a)  Az Egyesület meghirdeti az Emlékérem adományozását a Magyar Reumatológia újság évközi 

utolsó decemberi vagy a következő évközi első számában. A hirdetmény tartalmazza a pontos 
adományozási feltételeket. 

  b) Emellett felteszi hírként is a honlapjára. 

2.  A jelölés elfogadása és a jelölőlap elküldése
 a)   A jelölő az MRE felé jelzi a jelölést, majd az MRE a jelölttől önéletrajzot kér be, melynek kiállítása 

a jelölés elfogadását jelenti.
 b)   A jelölő digitális formában vagy levélben az MRE Titkárságra (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.

com, postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.) a jelölési határidő előtt elküldi egy vagy több 
jelö lését. 

3. A jelöltek munkájának értékelése
 a)   az MRE Titkársága a jelölés lezárását követő első munkanap három korábbi Belák-díjasnak 

(értékelő bizottság) elküldi a jelöltek rövid életrajzait (max. 5 oldal).
 b)  A jelölésértékelő bizottság, akik lehetőség szerint különböző munkahelyeken dolgoznak és akik 

között lehetőség szerint egy nő, egy nem vezetőségi tag (esetleg nyugdíjas MRE-tag) és egy 
vezetőségi tag van, 10 munkanapon belül pontozza a megadott adatlapok alapján a jelölteket. 
Az 50%+1 pontértéket nem elérő jelöltek neve nem kerül a vezetőség elé, rájuk nem szavaz-
hatnak.

 c)   A bizottság a jelöltek között sorrendet állít fel (konszenzussal). A bizottság értékelését a veze-
tőséggel a szavazás előtt szóban ismerteti legalább egy bizottsági tag jelenlétében. 

4. A szavazás menete
 a)   A Vezetőség a vezetőségi ülésen személyesen és titkosan szavaz (vezetőségi tagok több mint 

50 százalékának részvételével). 
 b)   Függetlenül a jelöltek számától, maximum 2 fő neve írható a szavazólapra. Az 50%-nál több 

szavazatot kapó jelölt(ek) díjazott(ak). Amennyiben nincs ilyen jelölt, vagy csak egy ilyen jelölt 
van, lekerül a legkevesebb szavazatot kapó jelölt neve a listáról, és új szavazás következik. 
Szavazategyenlőség vagy három jelölt 50% fölötti támogatása esetén a jelöltek között újabb 
szavazással dönt a vezetőség. 

 c)   A szavazás időpontja a márciusi vagy a májusi vezetőségi ülés (az elnökség döntése alapján). 

5.  Az eredmény kihirdetése
  Az elnök és a főtitkár levélben értesíti a díjazottakat, és közli az átadás módját, felkéri őket előadá-

suk elkészítésére. Ugyanők írnak a nem díjazottaknak is.

6. A díj átadása
  Az átadás ünnepélyes keretek között az adott év MRE-vándorgyűlésén történik. A díjazott 

20   perces emlékelőadást tart a díj átvételét követően, és annak írásos változatát az Egyesület 
tudományos folyóirata, a Magyar Reumatológia a következő lapszámában közli.
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A jelölőlap tartalma
1. A jelölt neve, a jelölő neve, a jelölés időpontja
2. Szakmai önéletrajz maximum 5 oldal terjedelemben, ami tartalmazza az alábbiakat:
 

Maximum 25 pont adható, a bizottság konszenzussal sorrendet állít fel a Vezetőség részére a jelöltek 
között.

A jelölt nevét munkahelyének feltüntetésével leg ké sőbb 2023. február 28-ig kérjük 
az MRE Tit kár ságra elküldeni (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.com, postai cím:  

1023 Budapest, Ürömi u. 56.). Ezt követő munkanap a Titkárság összesítés után bekéri a 
jelöltektől a szakmai önéletrajzot a fentieknek megfelelően, aminek beküldési határideje:  

2023. március 7.

Budapest, 2022. november 29. Az MRE Vezetősége

Felhívás Belák Sán dor Em lék érem 
jelölésre

Tudományos munka
–  5 legfontosabb tudományos közlemény 

 (lehetőleg angol nyelvű, első/utolsó szerzős)
–  Szcientometriai adatok (impakt faktor, függet-

len idézetek − klinikai vizsgálatok publikáció-
iban kolla bo rációs közreműködőként kapott 
hivatkozások nélkül, Hirsch-index)

–  Szabadalom

Az MRE-ért végzett tevékenység
–  A Magyar Reumatológiában közölt cikkek  

száma
–  MRE vándorgyűlésen történő aktív részvétel 

(előadás, poszter, üléselnökség)
–  MRE-ben vezető szerep (elnökségi tagság, 

vezetőségi tagság, MRE Szekcióban vezetői 
szerep)

–  MRE vándorgyűlési vagy egyéb MRE-díjak  
(pl. korábbi Petros Petrou-díj)

Szakmai munka
–  Speciális reumatológiai ambulancia vezetése 

(vagy társszakmákban végzett kiemelkedő 
 gyakorlati munka, pl. radiológia, patológia, epi-
demiológia, kísérletes vagy klinikai kutatások)

–  Beosztott orvosok száma, beosztott nem 
 orvos munkatársak száma

–  A rábízott terület nagysága (járási, városi, 
 megyei, egyetemi szint), primer, szekunder, 
tercier ellátási szint

–  Munkahelyi díjak, egyéb kitüntetések

Szakmapolitika, iskolateremtés 
–  Munkacsoport-irányítás
–  TDK/PhD-hallgatók
–  Elnyert pályázatok, díjak felsorolása
–  Nemzetközi szakmai szervezetekben tagság, 

vezető szerep
–  Hazai vagy nemzetközi konferenciák, tanfolya-

mok szervezése
–  Egyéb szakmapolitikai tevékenység

Oktatás
–  Részvétel graduális és/vagy posztgraduális 

oktatásban
–  Könyvfejezet, jegyzet írása
–  Kórházban, szakrendelőben oktató/tudomá-

nyos programok szervezője, előadója
–  Kapcsolattartás betegszervezetekkel

A jelölést értékelő háromtagú bizottság értékelésének adatlapja (pontozás mind az 5 szempont 
 szerint 0–5 ig):
 0: nem értékelhető 
 1: értékelhető, de nem számottevő
 2: hazai szinten jelentős
 3: hazai szinten kiemelkedő
 4: nemzetközi szinten jelentős
 5: nemzetközi szinten kiemelkedő
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Belák Sán dor Em lék éremmel 
díjazottak
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1983 de Châtel Andor

1985 Bozsóky Sándor 
 Irányi Jenő

1987 Bakos László 
 Richter András

1989 Bálint Géza 
 Szántó László

1991 Gömör Béla 
 Merétey Katalin

1993 Kovács László 
 Weisz Mária

1995 Balogh Zoltán 
 Riskó Tibor

1997 Hodinka László 
 Mituszova Mila

1999 Koó Éva 
 Poór Gyula

2001 Balogh Zsolt 
 Temesvári Péter

2003 Géher Pál 
 Zahumenszky Zille

2005 Hittner György 
 Tamási László

2007 Héjj Gábor 
 Szekanecz Zoltán

2009 Pokorny Gyula 
 Varju Tibor

2011 Ortutay Judit 
 Szekeres László

2013 Kiss Emese Virág 
 Kovács László

2015 Rojkovich Bernadette 
 Mester Ádám

2017 Szűcs Gabriella 
 Bálint Péter

2019 Nagy György 
 Szántó Sándor

2021 Nagy Katalin 
 Vereckei Edit
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1. Meghirdetés
 a)  Az Egyesület meghirdeti az MRE Díszoklevél adományozását a Magyar Reumatológia tudo-

mányos folyóirat évi utolsó vagy a következő évi első számában. A hirdetmény tartalmazza a 
pontos adományozási feltételeket.   

 b) Emellett meghirdeti az Egyesület honlapján is a felhívást.

2.  A jelölés elküldése
  A jelölő néhány soros ajánlást ír a jelöltről vagy jelöltjeiről, és azt a jelölési határidő előtt digitális 

formában vagy levélben elküldi az MRE Titkárságra (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.com),  
postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.). 

3. A szavazás menete
 a) A Vezetőség titkosan szavaz (a vezetőségi tagok több mint 50 százalékának részvételével).  
 b)  Függetlenül a jelöltek számától, maximum 5 fő neve írható a szavazólapra. Az 50%-nál több 

szavazatot kapó jelölt(ek) a kitüntetett(ek). Amennyiben nincs ilyen jelölt, a legkevesebb szava-
zatot kapó jelölt neve a listáról és új szavazás következik. Szavazategyenlőség vagy több mint 
öt jelölt 50% fölötti támogatása esetén a jelöltek között újabb szavazással dönt a Vezetőség.  

 c)  A szavazás időpontja a májusi vezetőségi ülés az Elnökség döntése alapján. 

4. Az eredmény kihirdetése
  Az elnök és a főtitkár levélben értesíti a díjazottakat, és közli az átadás módját. Ugyanők írnak 

azoknak a jelölteknek is, akik nem részesültek a díjban.

5.  A díszoklevél átadása
  Az átadás ünnepélyes keretek között az adott év MRE vándorgyűlésén történik. A díjazottak név-

sorát a Magyar Reumatológia következő számában közli.

A jelölt nevét munkahelyének feltüntetésével legkésőbb 2023. február 28-ig kérjük  
az MRE Titkárságra elküldeni (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.com,  

postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.). 

Az MRE Vezetősége soron következő ülésén titkosan szavaz, és megválasztja  
a 2023. évi MRE Díszoklevél kitüntetettjeit.

A díjazottak listája megtekinthető az MRE honlapján.

Az MRE Díszoklevél

adományozásának menete
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1. Meghirdetés
 a)  Az Egyesület meghirdeti az MRE-érem Kiemelkedő Klinikai  Munkáért és Díszoklevél adomá-

nyozását a Magyar Reumatológia tudományos folyóirat előző évi utolsó vagy a következő 
tárgyévi első számában. A hirdetmény tartalmazza a pontos adományozási feltételeket.

 b) Az Egyesület a felhívást meghirdeti az MRE hivatalos honlapján is.

2.  A jelölés elfogadása és a jelölőlap elküldése
 a)   A jelölő az MRE felé jelzi a jelölést, majd az MRE a jelölttől legfeljebb 3 oldalas önéletrajzot 

kér be, melynek megküldése a jelölés elfogadását jelenti. 
 b)   A jelölő digitális formában vagy levélben az MRE Titkárságra (e-mail-cím:  

titkarsag.mre@gmail.com, postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.) a jelölési határidő előtt 
elküldi egy vagy több jelölését. 

3.  A szavazás menete
 a)  A Vezetőség a vezetőségi ülésen személyesen és titkosan szavaz a vezetőségi tagok több 

mint 50 százalékának részvételével.
 b)  Függetlenül a jelöltek számától, maximum két jelölt neve írható a szavazólapra. Az 50%-nál 

több szavazatot kapó jelölt(ek) a kitüntett(ek). Amennyiben nincs ilyen jelölt, vagy csak egy 
ilyen jelölt van, lekerül a legkevesebb szavazatot kapó jelölt neve a listáról, és új szavazás 
következik. Szavazategyenlőség vagy három jelölt 50% fölötti támogatása esetén a jelöltek 
között újabb szavazással dönt a Vezetőség.

 c) A szavazás időpontja a májusi vezetőségi ülés az Elnökség döntése alapján.

4. Az eredmény kihirdetése
  Az elnök és a főtitkár levélben értesíti a díjazottakat, és közli az átadás módját, ugyanők írnak a 

nem kitüntetetteknek is.

5.   Az MRE-érem Kiemelkedő Klinikai  Munkáért és Díszoklevél átadása
  Az átadás ünnepélyes keretek között az adott év MRE vándorgyűlésén történik. A kitüntetettek 

névsorát a Magyar Reumatológia következő lapszámában közli.

A jelölt nevét munkahelyének feltüntetésével legkésőbb 2023. február 28-ig kérjük  
az MRE Titkárságra elküldeni (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.com,  

postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.). 

Az MRE Vezetősége soron következő ülésén titkosan szavaz,  
és megválasztja a 2023. évi MRE-érem Kiemelkedő Klinikai Munkáért 

és Díszoklevél kitüntetettjeit.

A díjazottak listája megtekinthető az MRE honlapján.

Pályázatok

Magyar Reumatológia, 2022, 63, 242–248.

Felhívás MRE Érem Kiemelkedő Klinikai Munkáért  
és Díszoklevél jelölésre
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1. Meghirdetés
 a)  Az Egyesület meghirdeti az MRE tiszteletbeli tagság oklevél adományozását a Magyar 

 Reumatológia tudományos folyóirat évi utolsó vagy a következő évi első számában.  
A hirdetmény tartalmazza a pontos adományozási feltételeket.

 b) Emellett meghirdeti az Egyesület honlapján is a felhívást.

2.  A jelölés elküldése
   A jelölő néhány soros ajánlást ír a jelöltről vagy jelöltjeiről, és azt a jelölési határidő előtt digi-

tális formában vagy levélben elküldi az MRE Titkárságra (e-mail-cím:  
titkarsag.mre@gmail.com), postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.). 

3.  A szavazás menete
 a)  A Közgyűlés titkosan szavaz (a közgyűlés tagjai több mint 50 százalékának részvételével).  
 b)  Függetlenül a jelöltek számától, maximum 3 fő neve írható a szavazólapra. Az 50%-nál több 

szavazatot kapó jelölt(ek), a kitüntetett(ek). Amennyiben nincs ilyen jelölt, a legkevesebb 
szavazatot kapó jelölt neve lekerül a listáról és új szavazás következik. Szavazategyenlőség 
vagy több mint 3 jelölt 50% fölötti támogatása esetén a jelöltek között újabb szavazással 
dönt a Közgyűlés.  

 c)  A szavazás időpontja a szeptemberi közgyűlés, az MRE éves vándorgyűlésén. 

4. Az eredmény kihirdetése
  Az elnök és a főtitkár levélben értesíti a díjazottakat, és közli az átadás módját.

5.   A Tiszteletbeli tagság oklevelének átadása
  Az átadás ünnepélyes keretek között a következő évi MRE vándorgyűlésén történik. A díjazottak 

névsorát a Magyar Reumatológia következő számában közli.

A jelölt nevét munkahelyének feltüntetésével legkésőbb 2023. február 28-ig kérjük  
az MRE Titkárságra elküldeni (e-mail-cím: titkarsag.mre@gmail.com,  

postai cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 56.). 

A díjazottak listája megtekinthető az MRE honlapján.

Felhívás MRE Tiszteletbeli Tagság  
jelölésre



248 

Dr. de Châtel Andor néhai felesége, de Bress Antónia emlékére közérdekű 

kötelezettségvállalást tett. Elhatározása szerint 1 000 000 Ft összeggel 

csatlakozott a „Magyar Reumatológia  Haladásáért Alapítványhoz” (MRA). Ennek 

ez összegnek az adományozó rendelkezése szerint a mindenkori éves kamatát 

az odaítélés évét megelőző évben megjelent legjobb reumatológiai tárgyú 

közlemény szerző jének kell odaítélni. Az adományozó által meghatározott éves 

kamatösszeg kiegészíthető. A pályamunkákat a család és az MRE Vezetősége 

által kinevezett bizottság bírálja el.

A pályázat feltételei:

A pályázó a közlemény első szerzője legyen. 

Egy pályázó csak egy eredeti tudományos közleménnyel (amely lehet kísérletes,  

klinikai vizsgálat, esetismertetés) pályázhat. 

A pályázatokat 2023. május 31-ig kell az MRA elnökéhez benyújtani  

(Pethő Gáborné, elnök, Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány,  

1023 Budapest, Ürömi u. 56.  

e-mail: mra@reumatologia.hu)

A pályázat díja 100 000 Ft, amelyet illeték, járulék,  

jövedelemadó a díjnyertes részéről nem terhel. 

A díjat az MRE 2023. évi vándorgyűlésén, oklevél kíséretében adjuk át.

A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány  

és a Magyar Reumatológosok Egyesülete

Pályázat  

a Dr. de Châtel-díj 2023. évi odaítélésre

Magyar Reumatológia, 2022, 63, 242–248.
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