
dr. Szalka András Ösztöndíj  
 
Tisztelt Tagtársak! 
Tisztelt Kollégák! 
Tisztelt Olvasó! 
 
Dr. Szalka András, a hazai infektológia kimagasló szaktekintélye volt. Családtagjai, valamint a 
KRKA-Magyarország Kereskedelmi KFT elhatározták, hogy a hazai infektológia és klinikai 
mikrobiológia területén kiemelkedő kutató munkát végző fiatal szakemberek elismerése 
céljából dr. Szalka András Ösztöndíjat alapítanak (2 díjazott lehetséges). 
 
Az alapító okirat szerint:  
„A kitüntetés azoknak a 40 évesnél fiatalabb orvosoknak/diplomásoknak adományozható, 
akik továbbviszik az infektológia és klinikai mikrobiológia területén dr. Szalka András által 
elkezdett szemléletváltást, segítik az infektológia fejlődését, a pályázati kiírásokra benyújtott 
kutatási munkájukkal azt kiérdemlik. Pályázni lehet olyan első szerzős tudományos 
előadással, poszterrel, cikkel, egyéb tudományos munkával, melynek összefoglalója 
hivatalos, lektorált írott és/vagy elektronikus kiadványban megjelent.”   
„Az ösztöndíjra pályázati javaslatot a DR.SZALKA ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ kuratóriumi tagjai 
szóban és írásban tehetnek minden naptári évben az alapítók által meghatározott  időpontig.  
Az ösztöndíjra pályázni kell, a pályázati felhívást a kuratórium döntése előtt legalább 3 
hónappal közzéteszi az www.infektológia.hu honlapon.” 
„Az Ösztöndíjat alapítók hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott tárgyévtől (2017-től) a Magyar 
Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Kongresszusára benyújtott (e-) poszter első 
szerzői is részt vegyenek a Pályázaton és a Kuratórium döntése alapján ösztöndíjban is 
részesülhetnek.” 
 
 
A pályázati határidő ebben az évben: 2018. augusztus 31. 
A Pályázatokat a Dél-Pesti Centrumkórház, Szent László Kórház Telephely Tudományos 
Könyvtárába kell küldeni, Zlinszky Zsuzsanna nevére címezve (Budapest, 1097. Albert Flórián 
utca 3-5.) A későn feladott Pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.  Az alapító 
okirat szerint pályázni lehet olyan első szerzős tudományos előadással, poszterrel, cikkel, 
egyéb tudományos munkával, melynek összefoglalója hivatalos, lektorált írott és/vagy 
elektronikus kiadványban megjelent.   
 
Budapest, 2018. április 5. 
 
Dr. Szalka András Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke és tagjai: 
 
 

dr. Rókusz László főorvos elnök 
 
 
dr. Bán Éva főorvos tag                                dr. Prinz Gyula főorvos tag 
 
 



Az alapítók 2017. évi közzététele: 
 
 

DR. SZALKA ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ 
2017 

 
Dr. SZALKA ANDRÁS az infektológia kiemelkedő alakja volt. Szemléletváltozást hozott a 
szakmában és mindig őszinte szívvel, önzetlenül adta át tudását a fiataloknak. Ezzel a díjjal 
kívánjuk emlékét megőrizni. Várjuk, azoknak a 40 év alatti szakembereknek a pályázatát, akik 
elkötelezettek az infektológia és a klinikai mikrobiológia iránt. 
 
A pályázat feltételei megtalálhatóak a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai 
Társaság honlapján. 
 
Budapest, 2017. március 19. 
 
 
dr. Szalkáné dr. Papp Ibolya       Szalka Péter 
 
  


