
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Romics Alapítvány Kuratóriumi Ülésén 
Ideje: 2016. július 20. 17 óra 
Helye: az Alapítvány székhelye Budapest IX. Lónyay utca 46. III. 5.  
Jelen vannak:  

prof. Dr. Karádi István Péter a Kuratórium elnöke 
dr.Dudás Márta a Kuratórium titkára 
prof. Dr. Falus András Géza a Kuratórium tagja 
prof. Dr. Harsányi László Dezső a Kuratórium tagja 
prof. Dr. Mandl József a Kuratórium tagja 
prof. Dr. Romics Imre a Kuratórium tagja 
dr.Romics László a Kuratórium tagja 
prof. Dr. Sótonyi Péter a Kuratórium tagja 
prof. Dr. Palkovics Miklós Felügyelő Bizottság tagja 
dr. Pados Gyula Felügyelő Bizottság tagja 

 
Dr. Dudás Márta a Kuratórium titkára megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert azon minden tag személyesen jelen van. Jelen vannak a 
Felügyelő Bizottság tagjai, prof. dr. Poór Gyula kivételével, aki távollétét előzetesen 
kimentette.  
 
1. napirendi pont:  
A Kuratórium titkárának tájékoztatója az Alapítvány nyilvántartásba vétele óta történt 
eseményekről, különös tekintettel az Alapítvány vagyonát érintő kiadásokról, 
bevételekről, lekötésről. Jelenleg rendelkezésre álló vagyon: 4.500.222 Ft lekötve és 
457.468 Ft. az alapítvány bankszámláján. 
A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul veszik.   
 
2. napirendi pont:  
A célszerinti juttatásra pályázat kiírásáról a jelenlévők hosszas tanácskozás után 
egyhangú igen szavazattal az alábbi döntést hozták:  

1/2016. (07.20)  A Kuratórium az alábbi pályázati felhívást teszi közzé a 
megjelölt feltételekkel: „A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére 
Alapítvány  pályázatot hirdet Magyarországon dolgozó, magyar 
állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és orvosbiológiai kutatással foglalkozó 
személyek számára.  A nyertes pályázó(k) között 500.000 Ft alapítványi 
adomány kerül kiosztásra. 
 
A pályázat célja: a klinikai gyógyítás vagy orvosi tudományos kutatás területén 
dolgozók kiemelkedő tudományos tevékenységének elismerése. 

 
Előnyt élveznek azok a pályázók akik az Alapítvány névadójának 
munkásságát folytatva .kardiovaszkuláris és  anyagcsere, betegségek 
területéről nyújtanak be pályázatot.” 
 
A  pályázat közzétételre kerül: legalább az Orvosok Lapja, Semmelweis 
Egyetem , Orvosi Hetilap, Magyar Belorvosi Archívum c. lapokban és az 
orvostudományi egyetemek honlapján,  
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A pályázatot külön erre az alkalomra létrehozott email címre pdf formátumban 
kell benyújtani, mely email címet a Kuratórium és FB tagjai olvashatják 
folyamatosan.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2017. január 31.  
és elbírálásának határideje: 2017. április 30.  
A pályázatot természetes személy, saját nevében, magyar nyelven nyújthatja 
be, a pályázati anyag   ábrák nélkül maximum 15.000 leütés (karakter) 
terjedelmű lehet  A  pályázat benyújtását  saját kézzel aláírt és dátummal 
ellátott levélben kell bejelenteni az Alapítvány titkárának (dr. Dudás Márta 
1461 Budapest Pf. 62.) címezve, könyvelt (ajánlott) küldeményben, mely 
bejelentés alapján válik hitelessé a pályázat. .   
 
A pályázathoz mellékelni kell, rövid szakmai életrajzot. 

 
Az ülés 18.25 kor befejeződött.  
 
Kmf.  
 
 

 
 Prof. Dr. Karádi István     Dr.Dudás Márta  

elnök        titkár 
        


