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A „Fekete Zoltán” Alapítvány leköszönő elnökének beszámolója 

      A MDT 2014. nov. 28-i,  a 87. Nagygyűlés alkalmával tartott közgyűlésén 

 

 

Ki volt Fekete Zoltán?     

                

                 

                                                       

 Néhány életrajzi adat:   

 

- 1923. február  3-án született Sajószentpéteren 

- a miskolci Református Gimnáziumban érettségizett 

- orvosi tanulmányok 1942-48 között a Debreceni Egyetemen 

- tudományos diákkörös az Élettani Intézetben  (Király Kálmán is) 

- 1948-1953 Debreceni Bőrklinika (prof. Szodoray Lajos-szakvizsga)         

- Baráti kapcsolatok: Simkovics Gusztáv, Simon Miklós, Túza Klára, Kocsis András  

- Feleségül vette munkatársát  Sóvári Évát 

- 1953-1956 Országos Bőr- Nemikórtani Intézet (Treponema Labor) 

- 1956-ig 34 publikáció: magyar, angol, francia, német nyelven  

- 1956-ban elhagyta az országot és Kanadában telepedett le 

- 1957-59 között diploma honosítás a montreáli McGill Egyetemen     

- 1959- 1997-ig  Oshawában (Ontario állam ) élt és magánbőrgyógyászként dolgozott   

- 1961-ben  a  Koebner  jelenség  kapillár mikroszkópos tanulmányozásáról  írott cikkével a 

Kanadai Bőrgyógyász Társaság tudományos Nagydíját nyerte el    

- 1997 július 7-én halt meg, hamvait a leégett miskolci „Deszkatemplom” melletti  református 

Temetőben helyezték végső nyugalomba   

dec. 7-én. Az MDT-t ekkor Kárpáti Saroltával,  Kocsis Andrással és Károlyi Zsuzsannával 

képviseltük                                        
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A Fekete Zoltán Alapítvány:   

- „ Nem  hívatalosan”  1984-1991-ig rendszeres támogatások  évente 1 alkalommal 1.000 CAD  

átadása a MDT Vezetősége által  javasolt legjobb hazai publikáció díjazására. 

- 1992-1997ig rendszeres anyagi támogatás nyújtása a  Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 

kiadásának költségeire,  miután az addig, a legtöbb orvosi szaklapot kiadó  „Ifjúsági Lapkiadó   

Vállalat   csődbe ment. A lapot ekkortól jó minőségű  papíron színes ábrák beiktatásával nyomták. 

                                      

- 1991-ben hívatalosan bejegyezték a „Fekete Zoltán” Alapítványt, melyet az MDT hozott létre. Az 

induló tőkét kb. 800.000 Ft-tal is a MDT adományozta.   

A Kuratórium elnöke én lettem, elnökhelyettes Horkay Irén  tagok:  - Farkas Beatrix,  Karg 

Eszter,  Daróczy  Judit  voltak. 

- 1994-ben részben Fekete Zoltán közbenjárására az „International Society for   Dermatological 

Surgery nevű  (bőrsebészeti) Társaság úgy döntött, hogy következő (Világ)kongresszusát  

Budapesten rendezi. Ez 1995 októberében rendben megtörtént 360 fő vett részt. 

- Elnökök: Sheldon W. Pollack és személyem. Ezzel kapcsolatban más információ is megjelent 

hazai életrajzi monográfiában , ami miatt szükségesnek gondoltam az emlékplakett bemutatását 

ezen alkalomból. 
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- 1995 végén Fekete Zoltán a Nádasdy Foundation-on keresztül  50.000 CAD –t adott az 

Alapítványi célokra.  

- 1997. jan. 1-től a Bőrgyógyászati Szemlénél Főszerkesztő váltás  

történt. Az új főszerkesztő a növekvő hirdetési bevételek mellett  

az alapítványi támogatást kiiktatta, ez kikerült az impresszumból Erről  sajnos Fekete Zoltán 

semmiféle értesítést- vagy az addigi segítségért köszönetet nem kapott. Ez őt igen 

érzékenyen érintette.     

 

 
                         

 

- Az Alapítvány további támogatására tett felajánlását visszavonta. 

1997 júliusában szeretett Alice testvérének halála után 4 hónappal váratlanul meghalt.  

- Ezt követően Hunyadi professzor MDT elnöksége alatt, 1998-2002 között az  Alapító Okiratot 

teljesen át kellett dolgozni és a Kuratórium tagjait is újraválasztotta a közgyűlés. Erre azért volt 

szükség, mivel a vonatkozó új törvény szerint a Kuratóriumnak az Alapítótól függetlennek kellett 

lennie, így nem állhatott az  Alapító szervezet vezetőségi tagjaiból.  Így a Kuratórium tagjai 

lettek: 

        Prof. Dr. Eckhardt Sándor, akadémikus, az OOI  ny. főigazgatója                                                                                              

              Prof. Dr. Marghescu Sándor,  a hannoveri Bőrklinika ny. igazgatója 

              Prof. Dr. Szemere Pál,  az Orvostovábbképző Egyetem v. dékánja 

            Gulácsi Attila alezredes, a MH Közmüvelődési   Ház igazgatoja 

Póttag: Lapis Károly , akadémikus az I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Int.           

v.igazgatója                               

- Az Alapítvány 2. 2001. március elején  történő bejegyzésében  már szerepel a „közhasznúság”, 

ami akkor újdonságként lehetővé tette  

a magánszemélyek adójának 1%-a felhasználását 

 A felügyelő Bizottságot is megválasztották. Elnöke: Soós Gyöngyvér, tagjai: Gyulai Rolland, 

Szegedi Andrea és Becker Krisztina lettek .  Ezzel az Alapító  mindenkori kontrollja 

érvényesülhetett.  

 

Ezt követően még két kisebb jelentőségű változás történt az Alapító Okiratban, melyet mindenki olvashat a 

Társulat honlapján.  
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A következő 10-12 év Fekete Zoltán örökségének a Társulat érdekében tett gyümölcsöztetése 

jegyében telt.  

Ennek   elemei:  

- A különböző devizákban (CAD. nyugatnémet márka USD )  létező  vagyon egységesen Euróra 

váltása a századforduló körül, amikor a 1 Euro még  92 dollárcentbe került.  Az összeget Budapest 

Banknál a jogi személyiségű társaságok vagyonaként a pénzpiaci alapokba /EU kötvényekbe 

fektettük, ami a legjobb megtérülést biztosította.  Így kezdetben csak a kamatokat használtuk fel a 

működési költségek és az Alapítvány céljainak megfelelő díjazások kifizetéseire.  

- Kiemelt projektként támogattuk a DUDG tevékenységét, különösen a 2004-2010 közötti időszakban. 

Erre azért volt szükség, mivel a hazai törvények eddig nem tették lehetővé vegyes (pl. német-magyar) 

civil szervezetek bejegyzését, ezért a DUDG csak Németországban lett bejegyezve és egyre csökkenő 

idősödő tagjainak évi 50 Eurós hozzájárulásaiból gazdálkodik, oszt pl. „legjobb poszter, v. előadás „ 

díjakat. Ezért a németországi kongresszusokra utazási és a bp-i 2008-as kongresszusra szervezési 

támogatásokat folyósítottunk.  

- Ritkán-indokolt esetben- egyéb kongresszusi kiutazást, vagy fiatal rászoruló, ambiciózus tagunk 

fizetős továbbképzését is támogattuk.        

                  

Nézzük ezek után, kik és mivel nyerték a „Fekete Zoltán Kutatási Pályázatokat” az elmúlt 10 évben: 

1. 2003-ban megosztva:  Wikonkál Norbert és Remenyik   Éva   (Budapest – Debrecen) 

Nature Cell Biol. 2003; 7: 655- 660 

2. 2004-ben:                       Szakos Erzsébet   (Miskolc)        

                      Allergy. 2004 ; 59:164-167.  

3. 2005-ben:        12 fő kiutazásának támogatása a Német Bőrgyógy. Társaság  

                                             drezdai Kongresszusára, fejenként 50.000 Ft –tal    

4. 2006-ban:                        Oroján Iván   (Kecskemét)   

                      Brain Res. 2006;1121:216-20    Acta Histochem. 2006;108:455-62                                                                                                         

5. 2006-ban:                  A budapesti Bőrklinika újraindított „Földvári Ferenc” Alapítványának 

                                               „feltőkésítő” támogatása   

5. 2007-ben:                        Nagy Nikoletta (Szeged)        

Exp. Dermatology 2006; 15: 596-605  

6. 2008-ban:                   A budapesti DUDG kongresszus anyagi támogatása, melynek 

                                              keretében fiatal magyar előadói és poszter díjak  

7. 2009-ben:                        Kinyó Ágnes (Szeged) 

                J Invest Dermatol  2010; 130: 541-545 doi: 10.1038/jid  2009 . 286                                                                                                                

8. 2010-ben:                     Varga Erika (Szeged) 

                          Br  J Dermatol  2009; 161: 930-932  J Cutan Pathol  2011; 38: 994-998 

9. 2011-ben:               Németh Krisztián  (Budapest)         

           Proc Natl Acad Sci 2010; 107: 5652-57 Stem Cells &Developm 2012;  

    21: 152-57                                                                                                

10. 2012-ben:               Csoma Zsanett  (Szeged)    

                                Pediatrics  2011; 128: 856-864 

11. 2013-ban:              Dózsa Anikó   (Debrecen-Miskolc)   

      J Invest  Dermatol 2014: 134: 910-920 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17011532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16949651
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 A fenti összeállítás csak a nyertesek neveit  és az  általuk elért  magas színvonalú és impakt faktorú 

lapokban történő kivétel nélküli  elsőszerzős  megjelenéseket rögzíti.  E beszámoló keretében nincs 

mód arra, hogy a hazai dermatológia csúcsteljesítményeinek számító  idézeteken kívül a gyakran 4-8 

fős társszerzői közösségek minden tagja, valamint a gyakran külföldi intézményekben végzett  

munkákkal  szemben a hazai, főként klinikákon történt kutatómunka arányaiban elemzést végezzek.   

Az évente benyújtott pályázatok száma 1-4 között változott.  E szerint a  10 év termése  cikkekben  

mérve legalább 20-25 benyújtott pályázat  elbíráltatását  jelentette.  A bíráló bizottság a mindenkori  

kinevezett, vagy megbízott  4 hazai tanszékvezetőből, a 2000-es évek elején Kocsis András  ny.  

főorvosból és személyemből állt. A döntés a többségi szavazatok alapján történt.  A  Kuratórium  

minden  esetben  megvitatta és ellenjegyezte a bírálók  döntését.  

 

Végül:  Az Alapítvány  Kuratóriumának lemondását 2014. januárjában jelentettem be az újonnan 

megválasztott  vezetőségnek . Úgy gondoltam, hogy  eddigi munkám talán hagyhatott valami  

nyomot a hazai bőrgyógyászatban, annak nemzetközi kapcsolataiban, továbbá a velem együtt idő- 

södő kuratórium tagjai sem ellenezték ezt a lépést. A kiinduló tőkéhez (1999-es újrakezdés) 1,2 M 

FT-hoz képest a  15 éven át teljesített kifizetések és a működés költségei mellett is tisztes (5 M Ft-t  

meghaladó pénz) maradt  az Alapítvány birtokában Euro pénzpiaci Alapokban lekötve.  Ezt  köve- 

tően  elnökünk és főtitkárunk aláírásával tárgyilagos hangú levélben  közölték a  további feladatain- 

kat, melyek  teljesítésében Belovai Krisztinát illeti  hálás köszönetünk.   

 

   

 
 

2014. júliusában Szegeden kijelölték  az új Kuratóriumot és ennek felügyelő bizottságát. A  MDT könyvelői a 

rendelkezésre bocsátott bizonylatok  alapján elvégezték az Alapítvány régebbi könyvelője eltűnéséből eredően 

a mérleg készítést.  A 2011. év őszén felfogadott új alapítványi könyvelő ugyanis ezt a munkát kérésünk 

ellenére sem volt hajlandó elvégezni. Így a „közhasznúság”  megszűnt  2012-ben. Ezek után nincs akadálya, 

hogy a Kuratórium nevében a közgyűlés előtt is lemondjak és megköszönjem azt, hogy éveken át a 

nehézségek és a gyakran megnyilvánuló értetlenség és kirekesztettség ellenére  az MDT érdekében 

végezhettem a dolgomat. 

 

 

Prof. Dr. Baló-Banga J. Mátyás 


