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Az ösztöndíj célja 

Anyagi támogatásra kerül olyan  

- cikk 

- előadás anyag a nemzeti kongresszuson 

- egyéb szakmai munka 

amit a társaság mindenkori elnöke díjazásra érdemesnek tart, és valamilyen módon 

a Leica érintett benne (Leica mikroszkóppal végezték, Leica fejlesztése ismertetésre 

került, stb.)  

Tartalma 

 oktatás 

 továbbképzés, szakmai újdonságok bemutatása 

 új sebészi technikák bevezetése, szélesebb körű ismertetése 

Ösztöndíj témák 

  valamilyen módon tartalmaznia kell a Leica technika megoldásait 

o Fusion Optics elv bemutatása  

o ergonómiai problémák elemzése, megoldása 

o mély lumen fenekének megvilágítási problémája a sebészetben 

o optikai alapismeretek sebészeknek 

o a fluoreszcens (tumor és vaszkuláris) vizsgálatok lehetőségei 

o Head Up Display sebészet (3D) 

o idegsebészeti határterületi műtéteknél az endoszkópos-mikroszkópos 

lehetőségek összehasonlítása 

o navigáció lehetőségei a fej-nyaki sebészetben 

(Leica/Medtronic/Stryker/Brain Lab) 

o fusion imaging 

 

 



Pályázati feltételek 

 A pályázaton az MFOE tagdíjat fizető, teljes jogú tagjai vehetnek részt 

 Az ösztöndíj több alkalommal is elnyerhető. Az ösztöndíjnak nem feltétele a 

magyar állampolgárság. 

 

Pályázati anyagok 

 A pályázatot a társaság elnöke időközönként, de évenként legalább egy 

alkalommal hirdeti meg. A pályázati kiírás az Egyesület honlapján érhető el 

(www.orl.hu). 

Ösztöndíj éves összege 

Évente minimum 150 000.-Ft, ami adott évben a HBS Medical Zrt / Leica által 

meghatározott esetben ennél magasabb is lehet. 

Benyújtás 

A pályázati anyagot az Egyesület főtitkárának kérjük e-mailben eljuttatni (Dr. 

Helfferich Frigyes helfferich@yahoo.com). Zárás évenként november elsején, az ezt 

követően beérkező pályázatok a rákövetkező évben kerülnek elbírálásra.   

Elbírálás 

Évente maximum 3 pályázat kaphat a fenti összegből támogatást. A pályázatok 

elbírálását az aktuális elnök, a főtitkár, a pénztáros, az előző elnök és a HBS Zrt 

igazgatósági tagja (Kelety Gábor úr) végzik.   

Konzultáció 

A HBS Zrt  és az MFOE főtitkára a tudományos téma kiválasztásában, technikai 

tanácsok nyújtásában készséggel áll rendelkezésre (Kelety Gábor 06-20-333-4045, 

gabor.kelety@hbs.hu).   

Kifizetés 

Történhet pénzben (ez esetben a járulékok levonásra kerülnek!), és történhet az 

ösztöndíj összegének értékében meghatározott valamilyen sebészeti termékben 

vagy árengedményben (pl. sebészeti kéziműszer, stb. részletek a HBS Medical Zrt-

nél), valamint a Társaság alapítványáról. 

 

 

     Dr. Rovó Lászó   Kelety Gábor             Dr. Helfferich Frigyes 
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