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Semmelweis Egyetem, ami összeköt kisfilmsorozat
Alkotnak, gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és tanulnak, vagy éppen világszínvonalon sportolnak 
– ami összeköti őket azon kívül, hogy saját területükön kiemelkedően sikeresek, az a Semmel-
weis Egyetem, melyhez valamilyen módon mindannyian kapcsolódnak.
A Kommunikációs és Rendezvényszervezései Igazgatóság kisfilmsorozatában szakmájukban 
úttörő kutatók, orvosok, kiemelkedően tehetséges fiatalok, valamint híres művészek beszélnek 
arról, milyennek látják a Semmelweis Egyetemet, és milyen tapasztalatokat szereztek az ország 
legrégebbi orvosképző intézményében. Az eddig közétett kisfilmek szereplői: 
Benedek Tibor, Erdő Péter, dr. Freund Tamás, Halász Judit, dr. Klein Éva, 
dr.    Perner Ferenc, dr. Réthelyi Miklós, Rubik Ernő, dr. Sótonyi Péter, dr. 
Süveges Ildikó, dr. Szél Ágoston, Szinetár Miklós, Vitray Tamás és dr. Vizi 
E. Szilveszter.
A kisfilmek elérhetők a Semmelweis Egyetem oldalán: http://semmelweis.hu/
hirek/rolunk-mondtak/

Állandó és időszakos kedvezmények az egyetem 
munkatársai és hallgatói számára kulturális 
programokra
A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság megállapodást kötött budapesti szín-
házakkal, így a Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói több budapesti színházban is 
kedvezményesen vásárolhatnak jegyet, bérletet. A kedvezményt adó kulturális intézmények lis-
tája folyamatosan bővül.
Állandó kedvezmény, hogy a Radnóti Színházban és az Erkel Színházban húsz, a Magyar Állami 
Operaházban pedig tizenöt százalékkal olcsóbban lehet jegyet venni az 
előadásokra. A József Attila Színházban a munkatársaknak tíz, a diákoknak húsz 
százalék kedvezményt adnak jegyvásárláskor, éves bérlet pedig öt százalékkal 
olcsóbban vásárolható.
További részletek a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/hirek/kedvezmenyes-kulturalis-programok/

http://semmelweis.hu/hirek/rolunk-mondtak/
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MAB Látogató Bizottság járt az egyetemen az 
akkreditációs eljárás részeként

Új QS tematikus egyetemi világrangsor: a Semmelweis 
az első 150 között

Két napot töltött a Semmelweis Egyetemen a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) ún. Látogató Bizottsága (LB) az intézményi 
akkreditációs eljárás részeként. Dr. Szél Ágoston rektor elmondta: előzetesen részletes önértékelést kellett készíteni minden kar-
ról, valamint a Doktori Iskoláról és az egyetem egészéről is.

Új típusú tematikus világrangsort tett közzé a QS World University Rankings, Subject 2015 néven. A listán az orvostudományi 
képzés kategória világrangsorában a Semmelweis Egyetem bekerült az első 150 közé.

Az összességében több száz oldalnyi anyag az egyetem működé-
sének leírása mellett számos fontos statisztikai adatot és a straté-
giai terveket is tartalmazza.

A dr. Fésüs László akadémikus által vezetett LB tag-
jai az önértékelési anyag megismerése után az egye-
tem vezetőivel folytattak különböző szinteken meg-
beszélést, és tettek fel kérdéseket. A több órás nyitó 
és a záró plenáris üléseken jelen volt a rektor, a kan-
cellár és a rektorhelyettesek mellett minden dékán, 
a Doktori Tanács elnöke, az orvos-igazgató, a minő-
ségfejlesztési vezető, valamint a Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke. Az LB valamennyi kart is megláto-
gatta, valamint a hallgatókkal is külön tárgyalt.
A szerdai záró ülésen a bizottság elnöke röviden 
összefoglalta az önértékelésen és a helyszíni látoga-
táson alapuló tapasztalataikat. Mint azt dr. Szél Ágos-
ton elmondta: számos területről elismerően szóltak, 
így például a tudományos eredményekről, a rangso-
rokban elért helyezésekről és a nemzetközi képzési 
programokról, valamint a kari képzési szerkezetet is 
alapvetően megfelelőnek találták. Mindezek mellett 
ugyanakkor megjelöltek olyan területeket is, melye-
ken van javítanivaló. A hivatalos véleményt írásban 
kapja majd meg az egyetem néhány héten belül, 
melyet még véleményezhet. Az intézményi akkredi-
tációs eljárás várhatóan a tanév végéig zárul le, mely 
az egyetem vezetésének reményei szerint biztosítja 

a diplomák hazai és nemzetközi elfogadását.
Dobozi Pálma

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Szluka Péter, a Központi Könyvtár igazgatója emlékeztetett 
arra: a tavaly megjelent QS World University Rankings by Faculty 
tematikus listáján a Semmelweis Egyetem a 253. helyen állt, de 
ezen a listán a Life Sciences & Medicine kategórián belüli összes 
tudományterület összesítve szerepelt. Az új lista lehetővé teszi 
a  tudományterületek szétválasztását, így a szakegyetemek 
 rangsorolása pontosabbá válik. A Life Sciences & Medicine kate-
górián belül hét tudományterületi képzésnek – köztük a gyógy-
szerészetnek és az orvostudománynak – készítettek önálló világ-
rangsort.
Az orvostudományi képzés kategória világrangsorában a Sem-
melweis Egyetemet a 101-150., a Debreceni Egyetemet a 151-200., 
a pécsi egyetemet a 201-250., a szegedit pedig a 251-300. helyek 
közé sorolták. A gyógyszerészeti képzések listájában a Semmel-
weis Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudomány-

egyetem is a 151-200. helyezést érte el. Pontos helyezéseket csak 
a lista első 50 szereplőjére vonatkozóan tesznek közzé.
A tematikus listákat a korábban is alkalmazott módszertan alap-
ján, az egyetemek elismertsége, munkatársai elégedettsége és a 
publikációk átlagos idézettségi mutatóinak vizsgálatával készí-
tették. A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds cég 2004 óta 
készíti el a felsőoktatási intézmények világrangsorát. 
A magyarországi felsőoktatási intézmények közül nyolc egye-
tem képzései kerültek fel a tematikus rangsorokra: a Közép-eu-
rópai Egyetem mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti 
 Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Konszenzusos döntés született az 
augusztusi vizsgák ügyében

Elfogadta május 7-i ülésén a Semmelweis Egyetem Szenátusa az augusztusi vizsgalehetőséget szabályozó, dr. Tímár József 
általános és oktatási rektorhelyettes által benyújtott előterjesztést. Eszerint az érintett három kar – Általános Orvostudományi, 
Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karok – hallgatóinak a nyár utolsó hónapjában hét munkanapon lesz lehetőségük 
vizsgázni. Az idei évben az augusztusi vizsgaidőpontokat 2015. augusztus 25. és szeptember 4. közötti időszakban jelölik ki.

Dr. Tímár József rektorhelyettes hangsúlyozta, a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) most elfo-
gadott módosításával egy kétéves egyeztetés zárult 
le konszenzussal. A Szenátus elé került előterjesz-
tés az egyetem és a karok vezetése, valamint a Hall-
gatói Önkormányzat együttműködésével és egyet-
értésével született meg. A mostani javaslat har-
monizál a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló kormányrendelet (87/2015. IV. 9.) 2015. 
augusztus 15-i dátummal életbe lépő új rendelke-
zésével. Eszerint az augusztusi vizsga tanéven kívül 
szervezett vizsgának minősül, és csak időpontjában 
különbözik bármilyen más vizsgától. Nem kötött a 
tanulmányi és vizsgabizottság (TVB) döntéséhez, 
sem méltányossági kérelemhez. – Ez gyorsítja és 
egyszerűbbé is teszi a folyamatot – jegyezte meg a 
rektorhelyettes. Ugyanakkor csak az adott tanegy-
ségből rendelkezésre álló vizsgalehetőségek szá-
mának erejéig vehető igénybe, és kizárólag a tava-
szi félévhez tartozó vizsgaidőszakban letett vizsgá-
nak tekinthető. – Ezekre a vizsgákra is az általános 
szabályok vonatkoznak, így az intézeteknek – a lét-
számtól függetlenül – biztosítaniuk kell minden bejelentkezett 
hallgató levizsgáztatását – ismertette a rektorhelyettes.
Tárgyanként egy héten két vizsganapot kell kijelölnie az intéze-
teknek, minimálisan ezek között két munkanapnak kell eltelnie. 
Az augusztusi periódusban első és javítóvizsgát is lehet tenni. Az 
augusztusi vizsgalehetőség szabályozását a külföldi hallgatók is 
igényelték, a született határozatot ők is támogatták – tájékozta-
tott dr. Tímár József.
A rektorhelyettes emlékeztetett arra, hogy a mostani szabályozás 
több lehetőséget biztosít az augusztusi vizsgázásra és az intéze-
teknek is nagyobb mozgásteret ad, mint a tavalyi évben alkal-
mazott átmeneti szabályozás. A 2014-es próba konstrukciót (mely 
keretében 5 napos volt az augusztusi vizsgaidőszak) korábban 

Consensual decision on exams in 
August
The proposal regarding the regulation of exams taken in 
August, presented by Dr. József Tímár, Vice Rector for Gen-
eral and Educational Affairs was accepted by the Senate of 
Semmelweis University on 7th May 2015. According to these 
provisions, the students of the Faculty of Medicine, the Faculty 
of Dentistry and the Faculty of Pharmacy have the opportu-
nity to take exams on the last seven working days of August. 
In 2015 dates between 25th August and 4th 
September will be assigned to exams.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/05/consensual-decision-on-exams-in-
august/

Konsensbeschluss im Senat über 
Prüfungen im August
Auf der Senatssitzung am 7. Mai wurde der Antrag von Dr. Józ-
sef Tímár, Prorektor für Bildung, über die Einführung von Prü-
fungsgelegenheiten im August angenommen. Demnach wer-
den für die Studierenden dreier Fakultäten – Allgemeinmedizin, 
Pharmazie und Zahnheilkunde – neben der regulären Prüfungs-
zeit Anfang Sommer sieben weitere Werktage im August für Prü-
fungen freigegeben. Die neuen Prüfungstermine fallen zwischen 
den 25. August und den 4. September.

Mehr: http://semmelweis.hu/nki/de/hirek/05/
konsensbeschluss-im-senat-uber-prufungen-
im-august/

kiértékelte a Szenátus. Eszerint a múlt évben a nyárvégi vizsgá-
zást igénybe vevő hallgatók száma és a sikertelen teljesítők ará-
nya is csökkent. Ennek hátterében dr. Tímár József szerint az is 
állhat, hogy a tavaszi vizsgaidőszak csaknem egy héttel hosszabb 
lett, egészen július elejéig tartott. Ez az új szabályozás bevezeté-
sével is megmarad, csakúgy mint az ún. csak vizsga (cv) kurzus 
felvételének lehetősége. A rektorhelyettes rámutatott: a mostani 
módosítással a Semmelweis Egyetem vizsgaszabályzata széles 
lehetőséget biztosít a hallgatóknak a vizsgák teljesítésére. Az új 
konstrukció működését ősszel értékelik ki. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m

http://semmelweis.hu/english/news/05/consensual-decision-on-exams-inaugust/
http://semmelweis.hu/nki/de/hirek/05/konsensbeschluss-im-senat-uber-prufungenim-august/


6hírek  Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egészségügyi Kft.-be olvad a 
Kutatásfejlesztési Kft.

A Semmelweis Egyetem által 100 százalékban tulajdonolt gazdasági társaságok mindegyike elkészítette a 2014-es évről 
szóló beszámolóját a március 20-i határidőre. Ennek alapján a három társaság (Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., 
Semmelweis Egészségügyi Kft., Semmelweis Kutatásfejlesztési Kft.) 2014-es működéséről dr. Szász Károly kancellár tájékoztatta 
a Szenátust.

A 2006-ban alapított 
Semmelweis Kiadó 
és Multimédia Kft. a 
tavalyi évben mint-
egy negyven kiadványt 
készített, és sikeres évet 
zárt abból a szempont-
ból is, hogy fennállá-
sának eddigi legmaga-
sabb árbevételét reali-
zálta. A kiadó folyama-
tosan keresi azokat az 
újabb piaci pozíciókat, 
ahol eredményesen 
tud teljesíteni.
A 2007-ben létrehozott 
Semmelweis Egészség-
ügyi Kft. a nehéz gaz-
dasági helyzet és a 
folyamatosan változó 
környezet ellenére szin-
tén sikeres évet zárt, és 
több klinikán beruhá-
zásokat is eszközölt. 
A társaság tevékeny-
sége működésének 
harmadik évére letisz-
tult, a klasszikus magá-
negészségügyi szolgál-

tatások mellett ma már általány-díjas egészségügyi szolgáltatást 
is kínál egy biztosítótársasággal való együttműködés segítségé-
vel.

Mint az a tájékoztatásban olvasható: a társaságok részben eleget 
tudtak tenni a Semmelweis Egyetem, mint tulajdonos által koráb-
ban definiált célkitűzéseknek, ugyanakkor tovább kell kutatniuk 
a piaci lehetőségeket és a kitörési pontokat, hogy bevételeiket 
növelni tudják.
Dr. Szász Károly beszámolt arról is: szakmai és gazdasági szem-
pontok figyelembevételével döntés született a Semmelweis Kuta-
tásfejlesztési Kft. Semmelweis Egészségügyi Kft.-be olvasztásáról 
2015. június 30-i határidővel. A Kutatásfejlesztési Kft. 2013. július 
11-én kezdte meg működését a Semmelweis Pályázati, a Semmel-
weis Beszerzési és a Semmelweis Innovációs Központ Kft.-k álta-
lános jogutódjaként. A tavalyi évben a társaság befejezte a jog-
utódlási feladatokat, melyekkel kapcsolatban irattárolási kötele-
zettség maradt fenn, valamint egy fel nem használt pályázati for-
rás visszafizetési kötelezettsége. Ez utóbbinak a társaság még a 
beolvadás előtt eleget tesz. A cég újabb projektbe nem tudott 
becsatlakozni, mivel a várt uniós pályázatokat a múlt évben nem 
írták ki.
A Semmelweis Egyetem által tulajdonolt társaságok közé tarto-
zik még a Bionikai Nonprofit Kft., melyben az egyetem 50 szá-
zalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Ennek számviteli zárása még 
nem fejeződött be.
Dr. Szász Károly tájékoztatóját a Szenátus elfogadta. A nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény szerint gazdasági társaság alapítá-
sáról, vagy gazdasági társaságban való részesedésszerzésről az 
egyetem szenátusa dönthet, melyhez az alapítás esetén fenntar-
tói egyetértés is szükséges. A társasági részesedések tekinteté-
ben a tulajdonosi jogok gyakorlásával a kancellárt ruházza fel a 
jogszabály, így a társaságokkal kapcsolatos módosítás, megszün-
tetés a kancellár hatáskörébe tartozik.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Felújították a II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikát

Megkezdte működését az első részleg a Korányi Projekt (KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001) keretében: a II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centruma (PIC) közel két év után költözött a végleges helyére. Ezzel párhuzamosan több 
mint 100 millió forintos egyetemi forrásból megújult a klinika jelentős része is.

Dr. Ács Nándor, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igaz-
gatója felidézte: a Korányi Projekt keretében zajló építkezés miatt 
a teljes szülészeti részleg 2013 júniusában átköltözött a Tömő 
utcai épületbe és közel két évig működtek úgy, hogy közben a 
nőgyógyászati részleg és a műtők a klinika épületében marad-
tak. Mint mondta, a visszaköltözés nagyon szervezetten zajlott, 
amiben hatalmas szerepe volt a klinika ápolási igazgatójának és 
az egyetem logisztikai szakembereinek.
Hatalmas különbség volt visszajönni ezek közé a körülmények 
közé – értékelte a felújítás utáni helyzetet az igazgató. Mint 
mondta, nemcsak a PIC műszerei és berendezése vadonatúj, 
hanem egyebek mellett a gyermekágyas osztályon is ki tudtak 
alakítani kétágyas, fürdőszobás kórtermeket. Tavaly mi voltunk az 
ország legnagyobb forgalmú szülészete, ennek megfelelő most 
már a körülmények színvonala is – hangsúlyozta dr. Ács Nándor.
Dr. Szathmári Miklós, a Korányi Projekt rektori biztosa fontos-
nak tartja, hogy a Tömő utcai időszak lezajlott úgy, hogy semmi-
lyen problematikus ügy, panasz nem érkezett a betegellátásra. Ez 
óriási dolog, baj nélkül tudtuk uralni a szükséghelyzetet – fogal-
mazott.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti ütemezésnél hamarabb 
kellett átadni a projekt ezen szakaszát, mivel a budapesti és a 
Közép-magyarországi régióból nagyon hiányzott a teljes kapa-
citással működő PIC. Kiemelte: a hatósági engedélyezés 40 nap 
alatt zajlott le, ami nagyjából a harmada annak, amit Magyaror-
szágon csúcsként nyilvántartanak. Ez rendkívül nehéz folyamat, 
büszkék vagyunk rá, hogy ennyi idő alatt le tudtuk bonyolítani 
– közölte. Emlékeztetett arra, hogy ez február végén kezdődött 
és április első felében már megkapta az egyetem a használatba 
vételi engedélyt. Hozzátette: az egész folyamat komoly együtt-
működést igényelt a PIC vezetőjével.
A rektori biztos szavai szerint a fejlesztéssel a perinatális inten-
zív ellátás körülményei a 20-ból a 21. századba léptek. A hazai 
egészségügyi ellátás tekintetében ennek komoly jelentősége van 
és heteken belüli követi a következő, a Korányi Projekt nagy épü-
letének átadása – hangsúlyozta.

Az építkezés során elkészült a központi betegellátó épület főbejá-
rata és előcsarnoka, ami a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klini-
kának is szerves része. Itt történik majd a központi betegfelvétel, 
várhatóan ezt is a következő ütemben adják majd át.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Egynapos osztályt adtak át a II. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikán

Évente 1200 kezelést végeznek majd a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika új egynapos osztályán, ami lehetővé teszi, hogy a daga-
natos és leukémiás gyerekek csak annyi időt töltsenek kórházban, amennyit feltétlenül szükséges. A 60 millió forintos fejlesztés 
több mint száz cég és vállalkozás, illetve sok ezer magánszemély adományából jöhetett létre, melynek segítségével mostantól a 
beteg gyerekek a kezelést követően este már otthon gyógyulhatnak tovább.

Az ünnepélyes átadással egybekötött sajtótájékoztatón dr. Szabó 
András klinikaigazgató kiemelte: az új osztály olyan egynapos 
kezelési formát biztosít az onkológiai ellátásban, ami pszichésen 
sokat jelent a betegek és szüleik számára. Az érintett gyerekek-
nek akár több évig is kapniuk kell a kezelést, így nem mindegy, 
mennyi időt töltenek kórházban. Az új típusú ellátás a hosszabb 
ideig bent fekvők számára is sokat jelent, hiszen a naponta bejáró 
betegek járványos időszakban számos fertőzést vihetnek be, ami 
növelné az ellátás kockázatát – tette hozzá. Dr. Szabó András 
az osztály átadását fontos üzenetnek nevezte, ami megmutatja, 
milyen eredményes lehet egy állami intézmény és a társadalmi 

ügyek iránt elkötelezett vállalkozók, illetve a 
civil szféra közötti összefogás.
Dr. Szél Ágoston rektor beszédében hangsú-
lyozta: az összegyűjtött adományokat valóban 
hasznos fejlesztésre fordították a klinika egy-
napos osztályának megépítésével. Egyúttal fel-
idézte, hogy a közelmúltban három felújított 
műtőt, illetve két új oktatóhelyiséget is felavat-
hatott a Semmelweis Egyetem két klinikáján. 
Tűzoltó utcai gyermekklinika pozitív üzenete, 
hogy mindig lehet tenni valamit a betegekért 
– fogalmazott. Végül Antoine de Saint-Exu-
péry szavaival írta le az adakozás fontosságát: 
ne abból élj, amit kapsz, hanem abból, amit adsz, 
mert csak ettől nősz nagyra.
Magyarországon évente több száz daganatot, 
illetve leukémiát diagnosztizálnak gyerekeknél, 
a legtöbb ilyen megbetegedést pedig a Tűzoltó 
utcai gyermekklinikán, a legnagyobb gyerme-
konkológiai centrumban gyógyítják – mondta 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere. – Itt dolgozik a legtöbb gyermekonkoló-

gus szakorvos, akiknek munkáját speciálisan képzett nővérek, 
pszichológusok, gyógytornászok, pedagógusok, valamint szociá-
lis munkás és játékterapeuta segíti. A klinika hivatalos adomány-
gyűjtő háttérintézménye, az idén 25 éves Őrzők Alapítvány pedig 
szintén a gyerekek gyógyulását szem előtt tartva, megalakulása 
óta több mint 1 milliárd forintot gyűjtött össze – tette hozzá.
Az új osztály kialakításához a legnagyobb összegű adományt 
nyújtó Zwack Unicum Nyrt. elnöke, Zwack Sándor kijelentette: a 
225 éves cég számára mindig fontos volt az adományozás, így ő is 
ebben a szellemben igyekszik továbbvinni a családi hagyományt. 
Fogarasi Norbert, a kórterem orvosi berendezéseihez szükséges 
kiadásokhoz hozzájáruló Morgan Stanley Magyarország Elemző 
Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy cégük, mely 
kilenc éve van jelen Magyarországon, a világ számos pontján 
támogatja a gyermekkórházakat.
A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika az Őrzők Alapítvány segít-
ségével két évvel ezelőtt indította el nagyszabású gyűjtését az 
egynapos osztály létrehozására. Az ide kerülő gyerekek kórházi 
környezetben, ám nem egy klasszikus kórteremben, hanem járó-
betegként kapják majd az infúziós kezeléseket, így kevesebb szo-
rongást élhetnek át. A 150 négyzetméter alapterületű, tíz férőhe-
lyes fejlesztés egy régi teakonyha helyén, annak teljes műszaki és 
építészeti átalakításával jött létre. Kialakításánál fontos szempont 
volt, hogy gyermekbarát legyen, ezért a tavalyi év elején rajzpá-
lyázatot írtak ki 6-12 éves gyermekek számára, a kórterem falát 
pedig a beérkező több mint 1200 rajz segítségével dekorálták. 
Szintén az otthonossághoz járul hozzá a helyiség mellett kialakí-
tott játszószoba, ahol adományozott társasjátékokat és könyve-
ket helyeztek el a családok számára.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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125 éve született dr. Mozsonyi Sándor,  
a GYTK alapítója

A Gyógyszerésztudományi Kar alapítójára, a Gyógyszerészeti Intézet egykori igazgatójára, dr. Mozsonyi Sándorra emlékez-
tek a Semmelweis Szalonban, ahol dr. Antal István intézetigazgató köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Zelkó Romána dékán 
nyitóelőadásában úgy fogalmazott: a 125 éve született Mozsonyi Sándor által lerakott építőkövek mára katedrálissá váltak, 
törekvése pedig arra bizonyíték, hogy a jó célért érdemes küzdeni.

Mozsonyi Sándor gyógyszerész és orvos 1934-től az Egyetemi 
Gyógyszertár, majd 1946-tól a Gyógyszerészeti Intézet igazgatói 
feladatait látta el, 1955-ben pedig létrehozta az önálló 
Gyógyszerésztudományi Kart, aminek később hét évig dékánja 
is volt – ismertette dr. Zelkó Romána. Mint arról beszámolt, a 
Gyógyszerészeti Intézet fejlesztése érdekében országos adako-
zásra szólította fel a gyógyszerész társadalmat, az így összegyűlt 
mintegy nyolcvanezer pengő és az állami támogatás pedig hoz-
zájárult a szükséges eszközök, műszerek beszerzéséhez és a tudo-
mányos munkához nélkülözhetetlen intézeti könyvtár kialakításá-
hoz. A felszólítás eredményeképp emellett sok tárgyi adomány is 
összegyűlt, amely lehetővé tette a Gyógyszerészeti Múzeum lét-
rehozását is. A Formulae Normales (szabványos vényminták) kez-
deményezője és szerkesztője, a Gyógyszerésztudományi Társaság 
alapító tagja és elnöke emellett – a képzési idő megkétszerezésé-
vel – megreformálta a gyógyszerészképzést is. Az emlékére 1988-
ban létrehozott Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány célja a hallgatók, 
PhD-hallgatók és fiatal oktatók teljesítményének elismerése, 
ösztönzése.
Az emlékülés második felében tudományos előadások hang-
zottak el. Elsőként dr. Alberti Ágnes, a Farmakognóziai Intézet 
tanársegédje számolt be a növényi kivonatok és készítmények 
vizsgálatában elért eredményeiről, dr. Balogh Balázs, a Szerves 
Vegytani Intézet tanársegédje molekulamodellezési módszereit 
mutatta be, dr. Budai Lívia, a Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa 
pedig az egzotikus olajok és viaszok félszilárd gyógyszerformák-
ban való alkalmazásáról beszélt. Ezt követően dr. Hankó Balázs, 

Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 
közleménye a 75, 70, 65, 60 és 
50 éve végzett gyógyszerészek 
részére
A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara öröm-
mel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubi-
leumi díszoklevelet adományoz. A díszoklevelet azok a 
gyógyszerészek kérvényezhetik, akik diplomájukat az egye-
tem jogelődjénél a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetemen, a Eötvös Loránd Tudományegyete-
men, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen  1940-
ben, 1945-ben, 1950-ben, 1955-ben, vagy 1965-ben  szerez-
ték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak.    
Határidő: 2015. május 29. A kérelmeket a Gyógyszerésztudo-
mányi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) 
lehet benyújtani, melyben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, 
a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az 
értesítési címet. Jelentkezési lap igényelhető a GYTK Dékáni 
Hivatalában telefonon (266-8884), letölthető a kar honlapjáról: 
semmelweis.hu/gytk

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igaz-
gatóhelyettese a lakossági ellátás gyógyszerészeti kompetenciá-
inak változásait, dr. Marosi Attila, a Gyógyszerészi Kémiai Inté-
zet PhD-hallgatója pedig polimer szálak előállításának módsze-
reit ismertette, majd dr. Jakó Tamás, a Gyógyszerhatástani Inté-
zet PhD-hallgatója nyújtott betekintést állatmodellen végzett 
neurotranszmitter-vizsgálataiba.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Hetvenéves a Szent-Györgyi Albert által 
alapított Orvosi Biokémiai Intézet

A múlt ismerete jövőbe vetett hitünket erősíti és büszkeséggel tölthet el bennünket – mondta dr. Szél Ágoston rektor az Orvosi 
Biokémiai Intézet hetven éves fennállását ünneplő tudományos ülésen. Az Elméleti Orvostudományi Központban a Nobel-díjas 
alapítóról, Szent-Györgyi Albertről is megemlékeztek, majd az intézet eredményeit, illetve jelenlegi oktatási és tudományos tevé-
kenységét ismertették.

A jelenlévőket dr. Tretter László igazgató köszöntötte, aki az inté-
zet születésére emlékezett vissza: jogelődjét, az Élet- és Kórvegy-
tani Intézetet 1871-ben alapították, a tanszék működését azon-
ban a kari tanács 1934-től szüneteltette. Felélesztése Szent-Györ-
gyi Albert Nobel-díjas biokémikus nevéhez fűződik, aki éppen 
hetven évvel ezelőtt, 1945-ben alapította újra, akkor már Bioké-
miai Intézet néven. – Két éven keresztül volt a tanszék élén, és 
ezalatt olyan iskolát teremtett, ami a mai napig jelentős hatással 
bír a tudományos életre – fogalmazott.
– A Biokémiai Tanszéket egy szellemi óriás hozta létre, majd veze-
tőinek köszönhetően mindvégig jó irányba haladt – mutatott rá 
dr. Szél Ágoston rektor. Hangsúlyozta: a mai napig sikeres inté-
zet vezetői, munkatársai olyat alkothattak, amit érdemes tovább-
vinni.

A jubileumi ülés díszvendége a New Yorkban élő dr. Lajtha 
Ábel volt, aki Szent-Györgyi Albert mellett szintén részt vett az 
intézet megalakításában. Úgy fogalmazott: Magyarország gaz-
dag ország, hiszen a tehetség jelenti a valódi értéket, őt pedig 
büszkeséggel tölti el, hogy a magyar tudósok hozzájárultak a 
világ fejlődéséhez. Mint visszaemlékezett, Szent Györgyi Albert 
nehéz időszakban kiemelkedő intézetet hozott létre, szemléleté-
vel, tudományhoz való hozzáállásával pedig fontos tradíciót alko-
tott. – Intézetvezetőként valódi közösséget teremtett, melyben 
szinte valamennyien családtagok lettünk. Fizikusokat hívott meg, 
akikkel együtt dolgozhattunk, a munka mellett pedig koncerte-
ket, sakkpartikat szervezett az intézet falain belül – számolt be 
az akkori szellemi légkörről. Kiemelte: Szent-Györgyi elve szerint 
a tudomány mindenkié, nem pedig magántulajdon, ezért nem is 
szabadalmaztatta C-vitaminnal kapcsolatos felfedezését. Vallotta, 
hogy a tudomány hivatás, amiben elengedhetetlen a tudomány-
területeken átívelő együttműködés, a tudóstársak segítése.
Dr. Szabados György nyugalmazott egyetemi docens az inté-
zet kezdeti történetét ismertetve elmondta: miután 1947-ben 
Szent-Györgyi Albert hosszabb tanulmányútra az Egyesült Álla-
mokba távozott, az egyetem tanácsa a tanszék vezetésére volt 
tanítványát, dr. Straub F. Brunót kérte fel, aki abban az időben 
Szent-Györgyi utódaként a szegedi egyetemen volt tanszék-
vezető. Az 1949-ben létrejött Orvosi Vegytani Intézet élére dr. 
Straub F. Brúnó került, a Biokémiai Intézet vezetését pedig Szö-
rényi Imre vette át. Öt évvel később dr. Székessy Vilmosné dr. 
Hermann Vilma lett a tanszékvezető, vezetése alatt alakult ki a 
metabolizmus oktatásának rendszere, amely évtizedeken át érvé-
nyesült az orvosi egyetemen.  
Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár, az intézet korábbi vezetője 
az 1970-es évektől napjainkig tekintette át az intézet történe-
tét. Mint arról beszámolt, 1973-ban az erőteljes gyógyszeripari 
szemlélettel rendelkező dr. Horváth István vette át a tanszéket, 
melyet II. Sz. Kémia-Biokémiai Intézetté neveztek át. Vezetése 
alatt számos fiatalt hívott az intézetbe, így a nyolcvanas évek ele-
jére már négy munkacsoport végezhette itt kutatásait. – A kilenc-
venes évekre jellemző szisztematikus intézetfejlesztéssel, illetve 
számos kutatási pályázat elnyerésével mára nincs olyan bioké-
miai vizsgálat, amit ne lehetne intézetünkben elvégezni – emelte 
ki. A tudományág fejlődését végül az inzulinelválasztás mecha-
nizmusának feltérképezésével, illetve a humán genomkutatás 
eredményeivel érzékeltette.
Az esemény zárásaként a vezetői tisztségéről 24 év után tavaly 
leköszönt egyetemi tanárt, dr. Ádám Veronikát köszöntötték. Dr. 
Tretter László igazgató igényességét, precizitását, önfegyelmét, 
türelmét és konfliktuskezelő képességét emelte ki. Ezt követően 
dr. Csanády László, dr. Christos Chinopoulos és dr. Kraszimir 
Kolev kutatócsoportvezetők, végül pedig dr. Mandl József, az 
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
egyetemi tanára személyes emlékeiket idézték fel.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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A bionika jelene és jövője a Kutatói 
Szalonban

A Semmelweis Egyetem részvételével folyó bionikai kutatások eredményeivel ismerkedhettek meg az áprilisi Kutatói Szalon részt-
vevői, akik egyúttal sok mindent megtudhattak a most épülő Bionikai Innovációs Központról is. Dr. Molnár Mária Judit tudomá-
nyos rektorhelyettes köszöntőjében hangsúlyozta: a Bionikai Innovációs Központ, melynek alapkövét alig néhány napja helyezték 
el, a Semmelweis és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) egyik legnagyobb közös kutatás-fejlesztési projektje.

– A bionika a biológia és a mérnöki 
tudományok házassága – idézte dr. Mol-
nár Mária Judit a központ létrehozá-
sát kezdeményező, múlt évben elhunyt 
dr. Roska Tamást, a PPKE Információs 
Technológiai és Bionikai Karának alapító 
dékánját. Mint mondta, az áprilisi Kutatói 
Szalon előadásai megvilágítják, milyen 
tartalom fogja megtölteni a most épülő 
központot.
– Több mint egy évtizede, Európában 
elsők között Magyarországon merült fel 
a bionika képzés elindítása, ami végül 
2006-tól valósulhatott meg – idézte fel 
dr. Mátyus Péter, a Bionikai Innovációs 
Központ tudományos igazgatója. A ren-
dezvény házigazdája, aki kezdetektől 
részt vesz a projektben, elmondta: már 
akkor úgy tervezték, hogy a két egyetem 
összefogásával olyan curriculumot hoz-
nak majd létre, ami valóban képes lesz 
új gondolkodásmóddal felruházni a hall-
gatókat. Az pedig, hogy hosszabb távon 
szükség lesz egy központi épületre is, 
már akkoriban megfogalmazódott, hiszen ez – számos előnye 
mellett – a hazai bionikai ipart is erősítheti. Az igazgató leszö-
gezte: a Bionikai Innovációs Központ egyértelműen képes lesz 
megfelelni a jövő kihívásainak, létrehozása pedig nem csak a két 
egyetemen, hanem azokon messze túlmutatva is nagyívű projek-
teket indíthat el. A bionika jellegéből adódik ugyanakkor, hogy 
az új központban több tudományterületnek kell majd együttmű-
ködnie. –  Az egyik legfőbb stratégia – dr. Roska Tamással tel-
jes egyetértésben – az volt, hogy már az intézmény fizikai meg-
léte előtt olyan projekteket indítsunk el, melyek eredményeikkel 
a hosszabb távú fennmaradást is megalapozzák – emlékeztetett, 
hozzátéve, hogy egyre bővülő hazai és nemzetközi kapcsolataik 
is ezt erősítik.
Az esemény második felében két kutató számolt be a jelenleg 
futó bionikai projektek eddig elért eredményeiről.
Dr. Dér András, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont adjunktusa 
beszélt az integrált optikai bioszenzor fejlesztéséről, amit a Sem-
melweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének kutatóival 
együttműködve végez. A fejlesztéssel várhatóan a jelenleginél 
jóval gyorsabban tudnak majd baktériumokat azonosítani bizo-
nyos testfolyadékokból. – Bakteriális fertőzés esetén a pontos 
diagnózishoz ma elengedhetetlen a baktériumok kitenyésztése, 
ami időigényes folyamat, ezért határoztuk el, hogy alternatív 
módszert dolgozunk ki – fogalmazott az előadó, hozzátéve, hogy 
a testfolyadékot komplex elemzéseknek teszik ki, majd a diagnó-
zis felállítását követően a terápiás eljárásra is javaslatot tesznek.
Dr. Iván Kristóf, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai és Bionikai Karának docense a Lab-on-a-chip eszkö-
zök fejlesztésében elért eredményeiket mutatta be. A Corvinus 

Egyetem Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékének munka-
társaival közösen végzett kutatás célja egy olyan élelmiszer-biz-
tonsági gyorsdiagnosztikai eszköz kifejlesztése, amely hordoz-
ható, gyors és megbízható. Hosszú távú terveik között többféle 
kórokozó vizsgálata szerepel, emellett a detektálási módszerek 
tökéletesítését, majd a szabadalmaztatást szeretnék megvalósí-
tani.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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COHEHRE 2015: nemzetközi konferencia az 
ETK-n az egészségügy fenntarthatóságáról

Tizenhét európai országból érkeztek résztvevők a felsőoktatási egészségügyi intézményeket tömörítő COHEHRE éves 
konferenciájára, melynek idén a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK) adott otthont. A konferencia fő témája 
az egészségügyi és szociális ellátás fenntarthatósága volt, kapcsolódva ahhoz, hogy az Európai Bizottság a fejlesztés évévé 
nyilvánította 2015-öt.

A háromnapos program megnyitóján dr. Szél Ágoston rektor 
köszöntötte a résztvevőket, és a teltházra utalva hangsúlyozta: 
nagy öröm látni, és fontos üzenet a szervezőknek, ha egy konfe-
rencián minden szék foglalt. A rektor kitért arra is, hogy a szerve-
zésben is résztvevő ETK idén ünnepli alapításának 40. évforduló-

ját, és legutóbb pedig éppen tíz éve volt a COHEHRE éves konfe-
renciájának házigazdája.
A rektor köszöntőjében kiemelte: az egyetemek két fontos jellem-
zője a tradíció és az innováció. A Semmelweis Egyetemnek több 
mint 240 éves múltja van, de innovációs kapacitása is jelentős 
– mondta. Emlékeztetett arra, hogy az oktatás, kutatás, gyógyí-
tás egyszerre van jelen az egyetemen, és meggyőződése, hogy a 
klasszikus hármas egység elengedhetetlen – ez teszi egészségtu-
dományi központtá a Semmelweis Egyetemet.
Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán a megnyitón az ETK-t bemutatva 
elmondta, ez a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, 
évente 3500 hallgatóval. Az épületbe lépőt egy latin mondás 
köszönti, mely jól szimbolizálja az itt folyó munkát és hozzáállást: 
Sol omnibus lucet (a Nap mindenkire süt). Hangsúlyozta: a konfe-
rencia témaválasztásával a globalizált világot érintő aktuális kihí-
vásokra reagál. Az egészségtudomány fejlődése és a társadalmi 
szükségletekben bekövetkező változások rámutatnak arra, hogy 
a fenntartható egészségügyi rendszer kialakítása közös felelős-
ség, melyben minden szereplőnek fontos feladata van a gazda-

sági szakemberektől az oktatásban, egész-
ségügyben dolgozókig – fogalmazott a 
dékán. 
Jennifer Lewis Smith, a COHEHRE elnöke 
köszöntőjében elmondta: 2015 a fejlesz-
tés európai éve, ennek apropóján válasz-
tották ki az idei konferencia fő témáját: Az 
egészségügyi és szociális ellátás perspektívái 
a fenntartható jövő érdekében (Health and 
Social Care Perspectives for a Sustainable 
Future). Az elnök hangsúlyozta: a diákok 
jelentik a jövőt, így fontos, hogy jó képes-
ségekkel ruházzuk fel őket, legyenek kre-
atívak, jól menedzseljék saját tanulmá-
nyaikat. – A diákokon keresztül befolyá-
solhatjuk, hogy fejlődik az egészségügyi 
és szociális oktatás, ezen keresztül pedig 
fejleszthetjük és kialakítjuk a fenntartható 
egészségügyi és szociális ellátást az állam-
polgáraink számára – fogalmazott Jennifer 
Lewis Smith.
A konferencia témái között szerepeltek az 
innovatív és fenntartható oktatási mód-
szerek, a globális partnerség kialakítása a 
szakterület oktatásában, az egészségügyi 
és szociális ellátás új kihívásai és az esély-
egyenlőség kérdése is.
A háromnapos rendezvényen mintegy 
150-en vettek részt. Párhuzamosan egyhe-

tes diákkonferenciát is tartottak, amelynek fő témája a sokszínű-
ség és a társadalmi integráció, befogadás kérdése volt.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A Magyar Tehetség Nagykövete lett dr. Falus András

Jancsó Miklós Emlékérmet kapott dr. Réthelyi Miklós

Dr. Falus András immunológus, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi tanára vehette át az öt évre szóló Magyar 
Tehetség Nagykövete címet. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács indoklása szerint megválasztásával a korábban alig képviseltetett 
természettudományos terület nyer elismerést és példaképet, de kinevezése a természettudósi életpálya megbecsülését is kifejezi.

Jancsó Miklós Emlékérmet kapott a Szegedi Tudományegyetemtől (SZTE) dr. Réthelyi Miklós, a Semmelweis Egyetem (SE) 
rector emeritusa.

– Sikeres tehetséggondozás nem képzel-
hető el a közoktatás és a felsőoktatás alap-
működésének kormányokon átívelő foko-
zott támogatása, a kiszámíthatóság és a 
meglévő torzulások kiküszöbölése nélkül – 
hangsúlyozta dr. Falus András a díj átvéte-
lekor. A címet adományozó Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács az indoklásban kiemelte a 
professzor dr. Kopp Máriával közösen létre-
hozott civil szervezetben végzett munkáját, 
a kutatók és orvosok újabb generációinak 
kinevelésében betöltött több évtizedes sze-
repét, illetve a Kutató Diákok Mozgalmában 
ellátott mentori feladatait is. 
Dr. Falus András úgy fogalmazott: nagykö-
vetként sem változik feladata: nevel és men-
torál, amíg csak teheti. Azt vallja, rendkívüli 
jelentősége van a tehetségek kiemelésé-
nek, ám talán még ennél is fontosabb, hogy 
az egészségnevelés minél előbb, akár már 
óvodás kortól széles körben hozzáférhető 
legyen, és még a legtávolabbi falvak fiatal-
jai se szenvedjenek belőle hiányt. – A jövő 
Magyarországa a tehetséggondozás mellett 
legnagyobb mértékben a hátrányos helyzetű gyerekek integráci-
óján és a közoktatáson múlik, de egyértelmű az is, hogy minde-
zen ambíciók üres sallangok, amíg gyermekéhezés létezik – véle-
kedett. A Semmelweis Egyetem egyetemi tanára éppen ezért 

A Szegedi Tudományegyetem a 
Kossuth-díjas farmakológusról, 
hisztokémikusról, fiziológus-
ról elnevezett elismeréssel tisz-
teleg az intézményben egykor 
dolgozó meghatározó szemé-
lyiségek előtt.
Az ünnepségen dr. Bari Ferenc, 
az SZTE Általános Orvostudo-
mányi Kar dékánja köszöntőjé-
ben méltatta a Jancsó Miklós 
emlékelőadás előadóját, majd 
kiemelte: a kari tanács minden 
tagja egyetértett abban, hogy 
Dr. Réthelyi Miklós nyerje el az emlékérmet. A SE rector emeritusa A gerincvelő neuronjainak mintázata és kapcso-
latai címmel tartotta meg előadását.
Dr. Réthelyi Miklós az ünnepségen elmondott előadásából részlet olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/hirek/2015/05/14/jancso-miklos-emlekermet-kapott-dr-rethelyi-miklos/

hozta létre három évvel ezelőtt dr. Kopp 
Máriával az Eduvital Egészségnevelési Tár-
saságot, amelynek legfőbb küldetése a fia-
talság testi és lelki egészségének javítása. 
A civil kezdeményezés közel félszáz önkén-
tese – orvosok, biológusok, pszichológu-
sok, szociológusok, bioetikusok, teológusok 
és egészségpolitikai szakemberek – kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy a szükséges 
testi-lelki egészségügyi ismeretek elsajátít-
hatóak legyenek a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok számára is szerte az ország-
ban.
Dr. Falus András saját bevallása szerint tanít-
ványaitól tanul a legtöbbet. Mint mondja, 
szerencsésnek érzi magát, mert évtize-
dek óta rengeteg tehetséges, elkötelezett 
PhD-hallgatóval van körbevéve, de a közép-
iskolás Kutató Diákok Mozgalmának men-
toraként még fiatalabbakkal is rendszere-
sen találkozik. – Aki tanít, tudja, hogy a leg-
nagyszerűbb érzés a csillogó, értő szemek 
látványa és kisugárzása. Tanítás közben, 
ha azt komolyan veszi, az oktató is tanul, 

hiszen a tanítványok részéről újabb és újabb kérdések, szempon-
tok merülnek fel – fogalmazott.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Fotó: Szegedi Tudományegyetem
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Dr. Süveges Ildikó a rektor megbízásából oklevelet 
adott át az erlangeni egyetem professzorának

Közös szimpóziumot tartott a Semmelweis és az Oxfordi 
Egyetem

Nemzetközi tudományos üléssel köszöntötték a németországi Erlangenben nyolcvanadik születésnapján a Semmelweis Egyetem dí-
szdoktorát, dr. Gottfried Otto Helmut Naumann emeritus szemész professzort. Az eseményen dr. Szél Ágoston rektor nevében dr. 
Süveges Ildikó, a Szemészeti Klinika professor emeritusa oklevelet adott át a Friedrich-Alexander Universität professzorának, aki több 
mint húsz éve támogatja a klinikát magyar szakorvosoknak szervezett tanulmányutakkal, nemzetközi kongresszusok szervezésével és 
modern terápiás módszerek átadásával.

Az intenzív terápiás ellátás, illetve az agykutatás területén elért eredményeiket mutatták be közös szimpóziumon a Semmelweis Egyetem és 
az Oxfordi Egyetem (University of Oxford) aneszteziológiai és intenzív terápiás klinikáinak munkatársai.

A Szemészeti Klinika sokat köszönhet dr. Gottfried Otto Helmut Nau-
mannak éppúgy a tudományos eredmények, a gyógyítás és az okta-
tás színvonala, mint a nemzetközi ismertség terén – hangsúlyozta 
honlapunknak adott interjújában dr. Süveges Ildikó, aki először az 
1970-es évek közepén találkozott a német professzorral egy Euró-
pai Szemészeti Patológiai szimpóziumon. Később, 1992-től, az akkori 
Tömő utcai I. Sz. Szemészeti Klinika igazgatójaként több szakem-
bert is kiküldhetett az erlangeni egyetem tanszékvezetőjének szö-
vettani laboratóriumába. – Abban az időben nagyon kevés lehetősé-

günk volt tudományos kutatásra, de az is komoly célkitűzésünk volt, 
hogy a klinika gyógyító tevékenységét kiszélesítsük – fogalmazott. 
Hozzátette: akik akkor a német egyetemen tölthettek néhány hetet 
vagy hónapot, a szemészeti patológia területén végzett tudományos 
munka mellett a klinikumban is óriási tapasztalatra tettek szert és 
valamennyien ott alapozták meg később itthon megvédett doktori 
fokozatukat. Emellett azt is megfigyelhették, hogyan szerveződik 
egy nagy hagyományokkal rendelkező modern klinika, ezt a jártas-
ságot pedig a Semmelweis Egyetemen is kamatoztathatták.
Dr. Gottfried Otto Helmut Naumannak szerepe volt a Szemészeti Kli-
nikán zajló világszínvonalú lézer sebészet patomorfológiai kutatása-
inak elindításában is. Az új rezidens képzés indulásakor az Interna-
tional Council of Ophthalmology elnökeként pedig előadás-sorozat 
keretében mutatta be a németországi gyakorlati képzés működését a 
Szemészeti Klinikán, majd ezt követően a Semmelweis Egyetem Doc-
tor Honoris Causa címét is átvehette.
A világ számos országából, többek között Ausztráliából és az Egye-
sült Államokból is érkeztek résztvevők az ünnepi tudományos ülésre, 
melyen dr. Süveges Ildikó egy prezentációban méltatta a professzort. 
Beszélt egyebek mellett a megismerkedésükről, közös munkájuk 
eredményeiről, valamint a professzor kutatómunkájában résztvevő 
magyar szemészek tapasztalatairól. Az oklevél, melyet ezt követően 
átadott, kiemeli a professzor Szemészeti Klinika tudományos és okta-
tási tevékenységének fejlesztéséért tett erőfeszítéseit, a nemzetközi 
kongresszusok szervezésében nyújtott támogatását, valamint példa-
mutató iránymutatását a szemészeti betegek ellátásában, amelynek 
hatása a mai napig érezhető.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Gál János, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazga-
tója, klinikai rektorhelyettes elmondta: az intenzív terápiában és agy-
kutatásban elért eredményeket bemutató szimpózium a két egye-
tem közötti együttműködés első lépcsője, végső cél pedig ennek 
kiterjesztése más tudományterületekre is. A nyitónap stratégiai meg-
beszélései során ezért megállapodás született arról, hogy mindkét 
intézmény részéről feltárjuk az oktatásban, kutatásban és klinikum-
ban rejlő együttműködési lehetőségeket – fogalmazott a rektorhe-
lyettes, hozzátéve, hogy következő lépésként várhatóan a szimulá-
ciós oktatásban valósulhat meg a partnerség csereprogramok szer-
vezésével. Ezt követően az alapkutatások és a klinikai vizsgálatok 
területén, valamint további közös kongresszusok szervezésével ter-
vezzük folytatni az együttműködést, ami mindkét fél számára hasz-
nosnak ígérkezik – számolt be. 

A nyolcvan résztvevős, kétnapos szimpózium stratégiai megbe-
széléssel indult, majd az ötfős oxfordi delegáció résztvevői körbejár-
ták a Korányi projekt keretében épülő új Központi Betegellátó Épü-
letet. 
A második napon a két egyetem kutatói és klinikusai az anesztezioló-
giai és intenzív terápia, valamint az agykutatás területén elért tudo-
mányos eredményeikről számoltak be. Ismertették egyebek mellett 
a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat (fMRI) szerepét a fájda-
lomkutatásban, illetve a klinikum és az alapkutatás összekapcsolásá-
nak példájaként az energetikai és metabolikus emberi szívvel kap-
csolatos alap- és klinikai vizsgálatát.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Tory Kálmán önálló kutatócsoportot 
indíthat a Lendület program keretében

Kihirdette a Lendület pályázat idei győzteseit dr. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke: a kiválósági prog-
ram keretében idén 12 új kutatócsoport alakulhat egy-egy kimagasló teljesítményű fiatal kutató vezetésével. Köztük van dr. Tory 
Kálmán, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa is.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL

Japán posztgraduális, kutatói ösztöndíj

Célja: Hazájuk egyetemén vagy főiskoláján diplomát szerzett, 35 éven aluli 
fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. 

Támogatás tárgya: A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyi-
ben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatá-
rozott idejű képzésre felvételt nyer, és ha az előírt vizsga követelményeinek meg-
felel, a képzés időtartama meghosszabbítható. Az ösztöndíjasok az első 6 hónap 
alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem 
posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez.

Támogatás: A kiválasztottak számára a japán kormány ösztöndíjat fizet és 
tandíjmentességet biztosít.

Beadási határidő:
A 2016. évi Kutatói ösztöndíj pályázatok beérkezési határideje  
2015. június 17. (szerda) 16 óra.

Bővebb információk:
http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/culture/scholarship.htm#1

További pályázati felhívások:  
http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/palyazati- 
hirlevel/

Dr. Lovász László az MTA székházában rendezett szerdai ünnepé-
lyes eredményhirdetésen hangsúlyozta: a Lendület program kivé-
teles sikerességét nemcsak a támogatásban részesült kutatások 
minősége bizonyítja, hanem a különböző kutatócsoportokban 
dolgozó fiatal és tehetséges kutatók magas száma is.
Dr. Tory Kálmán gyermekgyógyász, genetikus a Lendület prog-
ram keretében alakíthatja meg önálló kutatócsoportját a Sem-
melweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján. Mint 
mondta, a gyermekorvosoknak az egyik legnagyobb kihívást az 
jelenti, hogy ismeretlen eredetű betegségek kórfolyamatát meg-
értsék. A klinikán most is számos olyan gyermeket gondoznak 
ugyanis, akik ismeretlen eredetű betegségben szenvednek.
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedben a genetikai vizs-
gálatok rohamos fejlődésével már lehetőség volt egy-egy beteg-
ségnél a mutáns gének azonosítása. – Ez egy nehéz folyamat, tű 
keresése a szénakazalban, de ha sikerül megtalálni, az mérföldkő 

az adott betegség megismerésében, hiszen a gén azonosításá-
val megismerhetjük a fehérje funkcióját is – hangsúlyozta, hozzá-
téve: ez a fő célja a munkájának.
A kutató kitért arra: a súlyos betegségben szenvedő gyerekek 
gyakran azért betegek, mert mindkét szülőjüktől örökölnek egy-
egy mutációt – ezek a recesszív kórképek. A tavalyi év folyamán 
mutattak rá arra egy ritka recesszív vesebetegségnél, hogy a szü-
lőktől örökölt mutáció egymásra gyakorolt hatása lehet olyan 
jelentős, hogy akár azt is meghatározza egy gyermeknél, hogy 
beteg lesz vagy sem. – Ez volt az első ilyen példa a humánge-
netikában – szögezte le. Kiemelte: ez a másik fontos terület a 
munkája során, mert hasonló interakciókat szeretne keresni más 
recesszív kórképeknél is.
Felidézte: amikor az első ilyen recesszív interakcióra felfigyelt 3 
évvel ezelőtt a hazai klinikai munkája során, akkor még külföldre 
kellett mennie azért, hogy ennek a kérdésnek a végére járjon és 
bizonyítani tudják az interakció szerepét. A Lendület program azt 
a lehetőséget adja, hogy a kutatást itthon folytathassam – fogal-
mazott. Dr. Tory Kálmán szavai szerint külföldi munkája során 
csak az zavarta, hogy a sikereket nem Magyarországon érte el. – 
Ez a lehetőség most megadatik – vélekedett, jelezve, hogy tudja 
azt is: jelentős felelősség részt venni a Lendület programban.
Az MTA a 12 új kutatócsoportot 2015-ben összesen 400 millió 
forinttal támogatja. A 2009-ben alapított Lendület program célja 
– melyben több Semmelweises kutató is alapíthatott kutatócso-
portot a korábbi években – a magyar kutatók elvándorlásának 
visszaszorítása, a tehetség-utánpótlás biztosítása, a fiatal kutatók 
előrelépési lehetőségeinek bővítése, valamint az akadémiai kuta-
tóintézetek hálózatának és az egyetemek versenyképességének 
növelése. Az idei nyertesekkel együtt a Lendület program kereté-
ben működő kutatócsoportok száma összesen 109-re nőtt.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Tour de Bókay 2.: több mint félezren tekertek az I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikáért

Ismét adományozott a 2010-es ÁOK évfolyam

Egymillió forint gyűlt össze a Tour de Bókay jótékonysági kerékpáros felvonuláson, ahol több mint félezren tekertek az I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikáért. Az adomány egy új sürgősségi osztály kialakításához járul hozzá, illetve már meglévő osztályok felszerelésének 
modernizálását teszi lehetővé.

Több mint kétszázezer forintnyi eszközt adományozott az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikának az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 
2010-ben kezdett évfolyama. A pénz az Ötödölőn, az 5. évesek buliján gyűlt össze.

Idén második alkalommal rendezte meg az I. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika és a 18. kerületi önkormányzat közösen a Tour de Bókay kerék-
páros felvonulást, melyen a résztvevők tíz kilométert tettek meg a 
klinikától a 18. kerületi Bókay-kertig. Dr. Tóth-Heyn Péter igazgató-
helyettes, az esemény szervezője honlapunknak elmondta: idén már 
másfélszer annyian neveztek, mint tavaly. Elsősorban a klinika bete-
gei, orvosai, nővérei, valamint szülők és hozzátartozók, illetve kerü-
leti lakosok vettek részt a közös biciklizésen. A növekvő érdeklődés 

A 2013-as Felező Bál után az ÁOK 2010-ben kezdett évfolyama ezút-
tal az Ötödölője kapcsán ajánlotta fel az este bevételét, a különbsé-
get idén a kedvezményezett jelentette – igazságosan, a II. Sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika után ezúttal az I. Sz Gyermekgyógyászati Kli-
nika került a jótékonysági akció középpontjába.
A március 18-i rendezvényen idén is szép számmal jelent meg az 
évfolyam, a hagyományokhoz híven ismét dr. Hunyady László 
dékán nyitotta meg az eseményt, majd az állófogadás után az egye-
tem többi hallgatója is csatlakozott az ünnepléshez.
– A Felező után szinte automatikusan jött a kezdeményezés, hogy 
ismét jót tehessünk az egyik klinikával. Dr. Jermendy Ágnes közre-
működésével több százezer forintnyi eszközt sikerült a prioritás listá-
nak megfelelően összegyűjteni az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
intenzív osztálya számára, a felfekvés ellenes matractól a sürgősségi 
táskáig. Mivel idén már a curriculum része a gyermekgyógyászat, 
saját bőrünkön is tapasztalhattuk, hogy milyen hétköznapi problé-
mákkal kell megküzdenie az osztályos orvosoknak. Ezen próbáltunk 
a saját erőnkből kicsit változtatni, és elnézve az évfolyam tenni aka-
rását remek érzés, hogy ilyen emberek alkotják majd a jövő orvos-
társadalmának gerincét – nyilatkozta az évfolyam nevében Jancsó 
Máté hallgató.
Az átadón jelen volt dr. Szabó Attila klinikaigazgató, aki szemé-
lyesen köszöntötte a hallgatókat, illetve dr. Lődi Csaba osztályve-

miatt ezért a Tour de Bókayval hagyományt szeretnének teremteni, 
így várhatóan jövőre is megszervezik majd – tette hozzá.
Dr. Szabó Attila klinikaigazgató úgy fogalmazott, céljuk, hogy ismer-
tebbé tegyék a Bókay Gyermekklinikát, illetve tudatosítsák: a gyerek-
gyógyászat az egészségügy kiemelten fontos területe. A Tour de 
Bókayval emellett a sport egészségmegőrző és betegségmegelőző 
hatására is szeretnék felhívni a figyelmet, hangsúlyozva, hogy króni-
kus betegek esetében különösen jótékony hatású a testmozgás. Az 
igazgató közölte: a nevezésekből egymillió forint gyűlt össze, amit 
egy új sürgősségi osztályra fordítanak. A részlegben hatágyas kórte-
rem, több vizsgáló, újraélesztő egység, illetve a fertőző betegek szá-
mára elkülönítő is helyet kap; mindez hatékonyabbá és gyorsabbá 
teszi az ellátást. Az új osztály mellett, melyet várhatóan idén nyáron 
adnak át, a kerékpáros felvonulásból befolyt összegből már meglévő 
osztályok modernizálására is lehetőség nyílik.
Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikát Schöpf-Merei Ágoston ala-
pította, ez volt Magyarország első, Európa negyedik gyerekgyógyí-
tásra alapított klinikája. Az intézmény, és egyben a hazai gyermek-
gyógyászat 2014-ben ünnepelte fennállásának 175 éves jubileumát. 
Az évforduló apropóján szervezték meg tavaly az első kerékpáros fel-
vonulást, a nagy sikerre tekintettel pedig idén a sport – egészség – 
hagyomány mottó jegyében indult a Tour de Bókay.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

zető orvos és kollégái, az intenzív osztály munkatársai, hogy a jel-
képes átadás után egy kis idegenvezetés keretein belül bemutassák 
az osztály munkáját. A jótékonysági szerepvállalás szép példájaként 
az Ötödölő egyik fellépője, Gyerjabin Péter is részt vett az esemé-
nyen, hiszen a helyszíni alkalmazottaktól kezdve a lemezlovasokon 
át az évfolyam utolsó tagjáig mindenki hozzájárult az adomány lét-
rejöttéhez.
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A résztvevőket dr. Fekete György, a 
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggon-
dozó Program Tanácsának elnöke 
köszöntötte, külön kiemelve a partner 
középiskolák jelen lévő képviselőit. 
Mint elmondta: a Semmelweis Egye-
temre felvett diákok jelentős része 
évről évre ezekből az intézményekből 
érkezik.
Dr. Szél Ágoston rektor arról beszélt, 
hogy ha időben felfigyelnek egy fia-
talra és segítik az előrejutását, tehet-
sége beérhet és elérheti céljait. Ellen-
kező esetben, segítség nélkül azon-
ban a tehetség nem feltétlenül tud 
kibontakozni. Elméletét Szent-Györ-
gyi Albert szavaival érzékeltette: van 
egy téveszme, hogy a lángelmét nem 
lehet elnyomni, az utat tör magának. 
Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, 
mint egy lángelmét elnyomni, mert az 
nagyon érzékeny. Azt úgy el lehet fújni 
és taposni, mintha ott se lett volna. – 
Önöket egy grémium alkalmasnak 
ítélte arra, hogy az egyetem megpró-
báljon minden segítséget megadni 
tehetségük kibontakoztatásához – 
mondta a rektor a Kerpeles hallgatóknak. Beszámolt arról is, hogy 
a Semmelweis Egyetem több szinten végez tehetséggondozást, 
ezzel pedig a felsőoktatási intézmények között kiemelkedően jól 
teljesít. – Egy egyetem legfőbb feladata a talentum és a képesség 
kibontakoztatása – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez az Európai 
Kutatóegyetemek Egyesületének mottója is.
Dr. Szabó Attila, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Prog-
ram titkára elmondta: a Kerpel program mellett a tehetség-
gondozás másik alapját az idén hatvan éves Tudományos Diák-
kör adja, ami szintén hozzájárult az eddigi sikerekhez. Felidézte, 
hogy idén a Semmelweis Egyetem szervezhette a XXXII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi 
Szekcióját, itt számos díjat vehettek át az egyetem hallgatói, akik 
az OTDK mellett más hazai és nemzetközi konferenciákon is siker-

Kerpel Tehetségnap nyolcadszor

A hazai és a Moszkvában megtartott nemzetközi Tudományos Diákkonferencián kiváló eredményeket elért TDK és PhD-hallgatók 
számoltak be kutatásaikról a Semmelweis Szalonban megrendezett Kerpel Tehetségnapon. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggon-
dozó Programjának immár nyolcadik rendezvényén a hallgatók egyúttal zenei és tánctudásukat is bemutathatták.

rel szerepeltek. Példaként említette, hogy a Nemzeti Tehetségse-
gítő Tanács Felfedezettjeink pályázatának egyik idei ösztöndíjasa 
Kellermayer Dalma Lucia ötödéves orvostanhallgató, dr. Tóth-
Vajna Gergely és dr. Tóth-Vajna Zsombor rezidensek pedig a 
La Femme 50 Tehetség pályázat legutóbbi díjazottjai. – Egy jelen-
tősebb intézet teljesítményével is felvenné a versenyt, ha össze-
számolnánk, hány előadás és tudományos publikáció született a 
Semmelweis Egyetem hallgatóitól – hangsúlyozta.
A köszöntőket követően a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó 
Program négy hallgatója számolt be tudományos eredményeiről. 
Elsőként dr. Négyesi János PhD-hallgató tartott Szomatoszenzo-
ros stimuláció elhelyezkedésének hatása a vizuomotoros képes-
ség végtagok közti átvitelére címmel előadást, majd Kovács 
Kata hatodéves orvostanhallgató beszélt a hipotermiával kezelt 
aszfixiás újszülöttek keringési elégtelenségének vizsgálati ered-
ményeiről. Ezt követően Fenyves Bánk Gábor hatodéves orvos-
tanhallgató a felejtés genetikai hátterébe nyújtott betekintést, 
Vajk Dóra harmadéves orvostanhallgató pedig egy fehérje in 
vitro transzlációját ismertette.
Az eseményt a tehetséggondozó program hallgatóinak kulturá-
lis műsora zárta. Kovács Klaudia másodéves orvostanhallgató 
klarinétozott, majd Kugler Szilvia negyedéves orvostanhall-
gató saját novellájának egy részletét olvasta fel, amit Somlyay 
Máté ötödéves gyógyszerészhallgató természetfotóival illusztrál-
tak. Ezt követően Hajdú Rozina Ida hegedűjátékát hallhatta a 
közönség Csűry Tamás Dániel zongorakíséretével, mindketten 
másodéves orvostanhallgatók, az este zárásaként pedig Kovács 
Kata hatodéves orvostanhallgató kalotaszegi táncokat adott elő 
testvérével.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A szakmai zsűri döntése alapján Astellas Pharma Kft. 
elnyerte a  Genius Loci Díj  - Vállalatok és vállalkozók a tehet-
ségekért elismerést, melyre a Semmelweis Egyetem Tehet-
séggondozó Tanácsa jelölte a céget.
Az Astellas Pharma Kft. 2012 óta szponzorálja a Kerpel-Fro-
nius Ödön Tehetséggondozó Programot, illetve az ennek 
keretein belül működő kutatási pályázatot. A sikeres pályá-
zók Astellas-díjat kapnak, amely az elismerésen felül az osz-
tatlan képzésben tanulóknak egyszeri 200 ezer, míg a PhD 
hallgatóknak 500 ezer Ft pénzjutalommal is jár. A Genius 
Loci Díj  célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon 
működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetsé-
gek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.
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Nemzetközi kősebészeti workshop az Urológiai 
Klinika szervezésében

Budapesten tartották az Európai Urológus Társaság (EAU) köves munkacsoportjának (EULIS) harmadik nemzetközi workshopját, 
melyet a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája szervezett a Magyar Urológusok Társaságával közösen.

A kétnapos rendezvény megnyitóján dr. Nyirády Péter, az Uroló-
giai Klinika igazgatója elmondta: közel kilencven résztvevő érke-
zett a programra tizenkét országból. Emlékeztetett arra, hogy az 
első, Bécsben, a második Milánóban megrendezett továbbképzés 
után ez immár a harmadik alkalom, hogy Európa legelismertebb 
kősebészei összegyűlnek a területtel kapcsolatos aktuális kérdé-
sek áttekintésére. Az eseményre a húgyúti kövesség kezelésében 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező hazai és nemzetközi szak-
tekintélyeket hívták meg.
Dr. Kemal Sarica, az Európai Urológus Társaság köves munka-
csoportjának (EULIS) elnöke hangsúlyozta: kiemelt feladatuknak 
érzik,  hogy megvitassák a kősebészet jelenlegi helyzetét, a leg-
újabb fejlesztéseket, orvosi, kutatási és sebészeti vonatkozásban is.

Dr. Tenke Péter, a Magyar Urológus Társaság elnöke a megnyitón 
úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy most először Magyarországon 
rendezték meg az európai szintű workshopot, melyből tudomá-
nyos és gyakorlati szempontból is sokat lehet tanulni, ezért támo-
gatta nagyvonalúan a társaság a rendezvényt. A szakorvosjelöl-
tek számára ingyenes, a 40 év alatti szakorvosok számára fél áron 
volt elérhető a kongresszus.
Dr. Szendrői Attila, a szervezőbizottság tudományos kapcsolat-
tartója elmondta: a workshop a húgyúti kövek műtéti, konzerva-
tív kezelésére, valamint a megelőzésére és a betegek kivizsgálá-
sára fókuszált. Mint hozzátette: igyekeztek azokat a társszakmá-
kat bevonni (pl. belgyógyászat, aneszteziológia, radiológia, stb.) 
a képzésbe, akikkel az urológusok együtt kezelik az érintett bete-
geket.
A kősebészet az egyik legősibb urológiai tevékenység, amelyben 
hatalmas változásokat hozott a modern minimál invazív techni-
kák elterjedése és a képalkotó vizsgálatok fejlődése. Ma ez az uro-
lógia egyik legdinamikusabb fejlődő területe. A lézeres, endosz-
kópos megoldások lehetővé teszik, hogy a lehető legkisebb meg-
terhelés mellett a leghatékonyabban távolíthassák el a köveket.
A rendezvényt követően dr. Nyirády Péter igazgató elmondta: 
a klinika és az európai társaság kősebészetért felelős szekciója 
között további együttműködés várható mind a betegek műtéti 
kezelése terén, mind az alapkutatásban. A hosszú távú tervek 
között szerepel az Európai Urológus Társaság éves köves kong-
resszusának megszervezése.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m

XVI. Szkizofrénia Akadémia: a pszichiátriai betegek 
akut ellátása és rehabilitációja

A pszichiátriai betegek kezelésében elért hazai és nemzetközi tapasztalataikat osztották meg a Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika rendezvényének résztvevői előadások, workshopok és kerekasztal beszélgetések keretében. 

A kétnapos akkreditált továbbképző konferenciát dr. Bitter 
 István egyetemi tanár nyitotta meg, aki egyúttal beszámolt a 
pszichiátria jelenlegi helyzetéről is.
Dr. Bitter István utalt arra, hogy az Állami Számvevőszék 2012-
ben megjelent, elmúlt évtizedet összefogó jelentése szerint a 
Magyarországon rendelkezésre álló akut ágyak száma nemzet-
közi viszonylatban kritikus szintet ért el. Elmondása szerint az 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007-es bezárása 
után számos beteg ellátását a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kli-
nika vette át. Beszédében kiemelte, hogy Magyarországon rend-
kívül alacsony a százezer lakosra jutó pszichiáterek és intézmé-
nyek száma, de extrém alacsony a szakdolgozók, nővérek aránya 
is, ami még tovább rontja az orvosi munka hatékonyságát. Mint 
mondta, strukturális átalakításra, hosszú távú, politikán átívelő 
szakmai programra volna szükség a szakterületen.

A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán végzett kutatások során 
elsősorban a szkizofrénia hátterét vizsgálják, a klinika szakembe-
rei ugyanis több évtizednyi tapasztalattal rendelkeznek ennek 
kezelésében. A továbbképzésen így előadások hangzottak el töb-
bek között a szkizofrénia korai diagnózisáról, a pszichopatológiai 
tünetekről, a paranoid téveszmék és a hallucinációk kezeléséről, 
valamint a kábítószerpiac átalakulásáról, illetve a drogfogyasztás 
következményeiről is. A kerekasztal-beszélgetéseken emellett a 
szkizofrénia akut, kórházi ellátásának és rehabilitációjának aktuá-
lis kérdéseit vitatták meg, a workshopok keretében pedig a pszi-
chózisokban alkalmazott művészetterápia jelentőségét ismer-
tették.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis örökségét továbbvinni – Kézhigiénés 
Világnap az Egészségtudományi Karon

Kézfertőtlenítési technikájuk hatékonyságát is ellenőrizhették az Egészségtudományi Karra (ETK) érkezők a Kézhigiénés Világna-
pon. A kar első alkalommal rendezett egész napos programot a világnap alkalmából, melyen versennyel, előadásokkal és filmvetí-
téssel várták a hallgatókat. A rendezvénnyel a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára akarták felhívni a figyelmet, hangsúlyozva 
ennek szerepét bizonyos fertőző betegségek megelőzésében.

A rendezvényre érkezők az aulában felállított UV-lámpa segítsé-
gével ellenőrizhették kézfertőtlenítési technikájuk eredményes-
ségét, majd a különböző szakirányok hallgatói egy verseny során 
mérhették össze kézhigiénés, illetve védőeszköz-használati isme-
reteiket. Legjobban a mentőtiszt hallgatók teljesítettek, második-
ként a népegészségügyi ellenőrök, harmadikként pedig az ápo-
lók csapata végzett.
A hallgatók a versenyt követően Infekciókontroll Fórumon vehet-
tek részt, aminek előadásaiból kiderült, mekkora hatással van a 
kézhigiéné az élettartamra, milyen a budapesti kórházak higiénés 
állapota, de az előadók ismertették a hosszú ápolási idejű intéz-
ményekben végzett kézfertőtlenítési vizsgálataik eredményeit is. 
A második szekcióban a hazai és nemzetközi járványügyi kihívá-

sokról, a különféle kórházi fertőzésekről, az influenzaszezonról, 
valamint az ebolajárványról számoltak be, illetve szó volt arról 
is, hogyan továbbíthatják a kórokozókat a mobil kommunikációs 
eszközök. A világnap zárásaként a résztvevők egy Semmelweis 
Ignác életét bemutató, 1939-es filmet nézhettek meg, ami érzé-
kelteti az anyák megmentőjének küzdelmét a kézmosás jelentő-
ségének elfogadtatásáért.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2009-ben indította Ments 
életeket: Moss kezet! című kampányát, azóta minden évben május 
5-én szervezik meg a Kézhigiénés Világnapot, amihez a Semmel-
weis Egyetem Egészségtudományi Kara idén csatlakozott.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Csont-, ízületi daganatok és daganatszerű elváltozások – 
könyvbemutató az Ortopédiai Klinikán

Hat és félezer, teljes körűen dokumentált ortopédiai beteg anyagát tartalmazza és terápiás lehetőségeket is ismertet az Ortopé-
diai Klinikán bemutatott Csont-, ízületi daganatok és daganatszerű elváltozások című kötet második, átdolgozott kiadása, melyet 
dr. Szendrői Miklós igazgató szerkesztett.

Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében kitért arra: rendkívüli 
élmény, ha valaki saját könyvét tarthatja a kezében, az Ortopé-
diai Klinika igazgatójának pedig ez már ötödik alkalommal ada-
tik meg. Mint fogalmazott, a különleges tipográfiával összeállí-
tott kötetre a jelenlévők is büszkék lehetnek, hiszen sokan közü-
lük részt vettek az elkészítésében.
Az új kiadás alapjául szolgáló Országos Csonttumor Regisz-
ter négy évtizednyi gyűjtőmunka eredményeként jött létre a 
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján – hangsúlyozta dr. 
Rahóty Pál sebész, a kötet lektora. A regiszter 6500 teljes körűen 
dokumentált beteg anyagát tartalmazza, így gyakorlatilag lefedi 
a szakterülettel kapcsolatos hazai orvosi tevékenységet, lehe-
tőséget adva az elemzésre és a tudományos tevékenység rend-
szerezésére is. A nemzetközi vonatkozásban is elismerésre méltó 
kötetben az elmúlt évtized legújabb terápiás eljárásai, illetve 
ezek eredményei is megjelennek – mondta a lektor. Hozzátette: 
a könyv elkészítéséhez szükséges szorgalom, körültekintés akár-
milyen szakkönyv írásához, team szervezéséhez jó példa lehetne, 
illusztrációi pedig óriási szakmai tapasztalatra utalnak.
Dr. Szendrői Miklós felidézte, hogy a regiszter fejlesztését 1983-
ban vette át dr. Csató Zsuzsától, és azóta is számos kollégájával 
közösen végzik a munkát, aminek eredménye a most megjelent 
kötet. Mint arról beszámolt, még két új, hiánypótló, több szak-
mát érintő fejezet összeállítását tervezi a lágyrész szarkómákról, 
illetve a mozgásszervi műtéttanról.
A könyv illusztrációja magában foglalja az egyes csontdaganatok 
diagnosztikájához nélkülözhetetlen röntgen, CT és MR képeket, 

szövettani felvételeket, valamint a sokrétű műtéti megoldások 
bemutatására szolgáló intraoperatív felvételeket.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Professioneller Career Service am Asklepios Campus 
Hamburg

Hilfreiches Bewerbungstraining 

Studierenden bietet der Asklepios Campus Hamburg während des Studiums einen immer engmaschiger werdenden Career Ser-
vice mit Bewerbungstraining sowie Karriere- und Berufsorientierung. Dieser reicht von der persönlichen Beratung über ein profes-
sionelles Bewerbungstraining bis hin zum intensiven Austausch mit leitenden Ärzten im Alltag und darüber hinaus.

Herzstück des Career Service am Asklepios Campus Hamburg ist das Bewerbungstraining mit Sabine Conow. Als Expertin für 
Personalrecruiting und Personalentwicklung vermittelt sie im Rahmen des Workshops allen Zehnt-Semestern eine umfassende 
Bewerbungstechnik in Theorie und Praxis.

Allein das Zusammentreffen der Studierenden mit ausgewähl-
ten Chef- und Oberärzten, das Mitte April am Campus stattfand, 
zeigte deutlich, mit welcher Intensität die Studierenden am Cam-
pus Hamburg betreut werden: 21 interessierten angehenden Ärz-
tinnen und Ärzten vor allem aus dem 10. Semester saßen sieben 
erfolgreiche Mediziner gegenüber, um Fragen zum Berufsein-
stieg, zur Bewerbung und zu einem individuell passenden Berufs-
weg zu beantworten. Dieser jährliche Termin mit Chefärzten ist 
eins von mehreren flankierenden Angeboten für die Studieren-
den am ACH, um sie nicht nur fachlich auf den Übergang vom 
Studium in den Beruf vorzubereiten. 
Einen besonders hohen Stellenwert hat der Bewerbungswork-
shop mit externen Coaches. Gut vorbereitet konnten die Zehnt-
Semester im Rahmen der Chefärzterunde mit erfahrenden Ver-
tretern aus der Praxis ganz konkret ihre beiden Kernfragen disku-
tieren: Was will ich werden und wie komme ich dorthin? 
Um diese beiden zentralen Fragen auch von oberster Warte aus 
beantwortet zu bekommen, nahm sich der Asklepios-Konzern-
geschäftsführer Dr. Ulrich Wandschneider am 6. Mai Zeit für 
einen persönlichen Austausch mit den angehenden Ärzten in 
den höheren Semestern, um mit ihnen über persönliche Vor-
stellungen und Ziele zu sprechen. Bereits Anfang März stand Dr. 
Wandschneider den Studierenden als Ansprechpartner zur Ver-
fügung, als sich kaufmännische Trainees mit ACH-Studierenden 
im Rahmen eines Workshops trafen, um die jeweils andere Seite 
mit ihren Arbeitsweisen, ihrem Selbstverständnis und ihren Rah-
menbedingungen kennen und damit den Klinikalltag noch bes-
ser verstehen zu lernen. 

Die wichtigste Vorbereitung für eine erfolgreiche Berufskarriere 
bleibt aber das hochqualitative Fachstudium selbst. Garant dafür 
ist am ACH eine hervorragende Relation von Dozenten zu Stu-
dierenden. Diese zieht sich von den Vorlesungen über die beglei-
tenden Mentorengruppen, die alle von Chefärzten geleitet wer-
den, bis zu den Praxiskursen in den Hamburger Asklepios Klini-
ken. Überall dort werden ACH-Studenten persönlich begleitet 
und erhalten Gelegenheit, unterschiedliche Arbeitsgebiete und 
Einsatzorte kennen zu lernen bzw. potenzielle spätere Arbeitge-
ber und Vorgesetzte zu kontaktieren und so auf sich aufmerksam 
zu machen. 
Damit bei all diesen Angeboten wirklich keine Frage und kein 
Wunsch offen bleibt, kontaktiert Dr. Christoph Jermann, 
Geschäftsführer der Asklepios Medical School, während der letz-
ten beiden Semester jeden Studenten und jede Studentin per-
sönlich, um ihm oder ihr die Unterstützung bei der Stellensuche 
anzubieten.

Frau Conow, welches Ziel ver-
folgen Sie mit Ihrem Bewer-
bungstrainings? 
Ich möchte jedem die Gelegen-
heit geben, herauszubekom-
men, was er oder sie eigentlich 
will. Konkret: Was sind meine 
Werte und meine Bedürfnisse, 
meine Intentionen, meine Ziele? 
Welche Kompetenzen habe ich 
und möchte ich konkret anwen-
den? Wie groß ist mein Selbst-
vertrauen? Wie wichtig ist es 
mir, Verantwortung zu überneh-
men? 

Wie reagieren die Studierenden?
Ich glaube, manche haben bis zum Tag des Trainings zwar eine 
vage Vorstellung ihres Zukunftsweges, ohne diesen aber in der 
Tiefe hinterfragt zu haben. Einigen ist im Laufe des Workshops 
klar geworden, dass sie für etwas ganz anderes brennen, als sie 
sich bislang eingestanden haben.

Welchen Teil des Trainings schätzen die Studierenden beson-
ders? 
Sehr beliebt sind die Rollenspiele zu Interviewsituationen: Jeder 
ist einmal Bewerber und einmal Interviewer. Auf einmal wird klar, 
warum bestimmte Fragen gestellt werden müssen. 
Ihr persönlicher Rat an die angehenden Ärztinnen und Ärzte: 
Erst einen Kontakt zu einer Abteilung knüpfen und eine Beziehung 
aufbauen – dann erst bewerben!

Cup der Privaten 2015
Ende April machten sich 20 ehrgeizige Spieler und 30 moti-
vierte Fans des Asklepios Campus Hamburg auf den Weg 
nach Berlin, um am Cup der Privaten (CDP) teilzunehmen. 
Beim CDP treffen sich jedes Jahr Studenten von Privaten 
Hochschulen aus ganz Europa, um sich im Fußball zu mes-
sen, sich kennen zu lernen und gemeinsam den Sportgeist 
aufleben zu lassen.
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Rezsősnek lenni, mindig erős kapocs –  
50 éves a Markusovszky Kollégium

Több mint ötven éve, 1964. szeptember 5-én adták át a Rezső téren a Markusovszky Kollégiumot. Az alapítás félszáz éves évfor-
dulójáról a névadó Markusovszky Lajos 200. születésnapján emlékeztek meg a kollégium egykori és mostani diákjai.

– A kollégium közösséget jelent, olyan emberek együttesét, akik 
valamilyen cél érdekében közösen tevékenykednek – mutatott rá 
köszöntő beszédében dr. Szél Ágoston rektor. Saját emlékeit fel-
idézve kitért arra is, a kollégista csoporttársak mindig rendelkez-
tek olyan bennfentes információkkal, amivel a külsősök nem; tud-
ták előre, ki lesz másnap a vizsgáztató, vagy épp miket kérdeztek 
az előző napi vizsgán.
Szólt arról is, hogy tavaly volt Balassa János születésének 200. 
évfordulója, akinek nevét szintén viseli egyetemi kollégium, 
három év múlva pedig Semmelweis születésének bicentenári-
umát ünnepeljük. A rektor emlékeztetett arra, hogy Balassa és 
Markusovszky számos szálon kötődött egymáshoz, mindket-
ten fontos szerepet játszottak a modern sebészet és orvoskép-
zés kialakításában. Markusovszkyval együtt Semmelweis is tagja 
volt a Balassa János által alapított körnek, ahol a kor legnagyobb 
orvosai vitatták meg a magyar orvostudomány jövőjét.
– Másoknak élni és nem magának, ez adja meg az orvosi munka 
lényegét – ajánlotta a rektor Balassa János szavait az ünneplők 
figyelmébe.
A program keretében dr. Szél Ágoston rektor és dr. Godó Ferenc 
közösen leplezte le a kollégium első emeleti nagytermében elhe-
lyezett új Markusovszky Lajos domborművet, mely Nagy Gab-
riella keramikusművész munkája. Ezt követően Gáti Oszkár 
Jászai-díjas színművész olvasott fel gondolatokat barátságról, 
ünnepről, majd a kollégium jelenlegi hallgatóinak zenés, táncos, 
verses műsora következett.
– Az, hogy te is Rezsős voltál, én is Rezsős voltam, mindig egy 
erős kapocs marad – mondja dr. Szabó János, aki a több mint 
száz egykori kollégista egyike, aki eljött a jubileumi ünnepségre. 
Ő 1984 körül lakott a Markusovszky Kollégiumban, s ahogy 
mondja, csupa jó emléket őriz. – A Rezső tér mindig híres volt 
arról, hogy nagyon jók a programok, nagyon jó a közösség, kultu-
rális rendezvények, bulik, sok jól eltöltött, egymásra figyelős este 
emlékét őrzöm – fogalmaz. – Itt voltunk fiatalok, itt lettünk fel-
nőttek és itt ismerkedtünk meg egymással a férjemmel is, azóta 
pedig két gyermekünk is itt lakott. Szép emlékeink vannak, ezért 
is jöttünk most vissza – meséli dr. Smodics Katalin, aki 1975-től 
hat évig volt Rezsős, jelenleg pedig Hegyeshalomban dolgozik 
háziorvosként. Mint mondja, sokakkal sikerült megőrizni a kap-
csolatot.
Dr. Mihály Erzsébet gyermekorvos szintén hat évig lakott a 
Rezső téren, ma egyébként Cegléd mellett, a szülőfalujában dol-
gozik. – Legszebb éveimet itt töltöttem, bár akkor ezt nem tud-
tam. Mindig azt hittük a vizsgaidőszakban, hogy nekünk van a 
legnehezebb sorunk, mindenki a strandon van rajtunk kívül, de 
valójában éltünk mint hal a vízben – emlékszik vissza.
– 1979-ben végeztem, és végig itt laktam a Rezsőben, ami úgy 
látom, nem sokat változott azóta, bár a négy ágyas szobák három 
ágyasok lettek  – tekint körbe dr. Juhász Márton, aki belgyó-
gyász lett, jelenleg pedig Komáromban dolgozik háziorvosként. 
Mint meséli, mindig nagy élet volt a kollégiumban, a diszkóhoz 
egy német diák hozta a lemezeket, így már abban az időben jó 
zenékhez jutottak. – Ez volt a hőskor szerintem – jegyzi meg.
Az évforduló alkalmából dr. Majorné Nagy Zsuzsanna nevelőta-
nár kiállítást állított össze az elmúlt ötven év fotóiból és újságcik-

keiből. Az egyetemi újságban 1964-ben, a kollégium átadásakor 
megjelent cikk szerint az ország egyik legkorszerűbb diákotthona 
volt a Markusovszky Kollégium. A 400 itt lakó hallgató negyede 
külföldi volt, 36 különböző országból érkeztek. Az újságcikkek-
ből kiderül például, hogy 1976-ban a világhírű Selye János első 
hazai látogatásakor a Markusovszky Kollégiumban tartott előa-
dást a stresszelméletéről, de emlékezetes volt Szent-Györgyi 
Albert látogatása is, akit először Szentágothai professzor kísért. 
A lépcsőkön és az ablakokban is ültek az egyetemi hallgatók – olvas-
ható a korabeli beszámolóban.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Az idegtudományok, a big data és a 
robotika területén is együttműködhet a 
Semmelweis a hongkongi egyetemmel

Átadták az OPAI fejlesztéseit

Együttműködést szeretne kialakítani a Semmelweis Egyetemmel (SE) a hongkongi University of Science and Technology. Az ázsiai 
intézmény hatfős delegációját dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes, dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi 
Kar dékánja, dr. Farkas Lilla innovációs igazgató és dr. Pop Marcel, a nemzetközi kapcsolatok igazgatója fogadta. 

A Semmelweis Egyetemet és legfontosabb kutatásai területeit dr. 
Pop Marcel mutatta be. Mint az a megbeszélésén elhangzott: a 
hongkongi fél elsősorban a hallgató- és az oktatócsere, valamint 
a kutatások terén törekszik partnerségre.
Dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes a megbeszé-
lésen hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetem több, a hongkongi 

egyetemen folyó kutatásban is érdekelt lehet. A big data 
nagyon fontos az egészségügy számára, az adatok nap-
rakészen tartásáért a SE folyamatosan új alkalmazáso-
kat próbál bevezetni – jegyezte meg. Elmondta, hogy a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen elindított 
Bionikai Kutatóközpont projektje a közeljövőben meg-
valósul, amelynek célja az interdiszciplináris kutatás fel-
lendítése. Kitért arra, hogy a Semmelweis Egyetemen a 
kiemelt kutatási területek közé tartoznak az idegtudo-
mányok, azon belül is elsősorban az agykutatás és az 
öregedést előrejelző faktorok, a biomarkerek kutatása, 
valamint a képalkotás.
Tony F Chan, a hongkongi egyetem rektora a megbe-
szélés végén a beazonosított együttműködési területek 
közé sorolta a hagyományos kínai orvoslást, az idegtu-
dományokat, a nanofizikát, a big datát és a robotikát. 
Javasolta, hogy a két egyetem minden megjelölt kuta-
tási területen nevezzen ki egy felelőst, akik szakmai 

szempontból előkészíthetnék az együttműködést.
A hallgatói és oktatói csereprogramokkal kapcsolatban felmerült 
egy hat hónapos kutatási csereprogram lehetősége, melynek 
részleteit később dolgozzák ki a felek.

Raubinek Ágnes
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Lezárult az OPAI (Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) 
fejlesztése című kiemelt projekt, mely a Semmelweis Egyetem és 
a Nyírő Gyula Kórház-OPAI konzorciumában az Új Széchenyi Terv 
KMOP támogatásával valósult meg, összesen 130 millió forintból.
A projektzáró rendezvényen bemutatták a konzorciumvezető 
Nyírő Gyula Kórház-OPAI fejlesztéseit, a felújított pszichiátriai 
épületet, az újonnan kialakított Pszichiátriai Betegfogadó Részle-
get, valamint a beszerzett orvosi eszközöket és bútorokat.
A pályázat keretében a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikája mintegy 13 millió forintból szerzett be 
orvosi eszközöket és bútorokat a forenzikus pszichiátriai rész-
legébe, ahol polgári peres eljárások, illetve büntetőügyek nyo-
mozati vagy bírósági szakaszában szabadlábon védekezők bíró-
ság által elrendelt elmeállapot-megfigyelését végzik. A részletes 
kivizsgálás és megfigyelés eredményei a szakmailag megalapo-
zott igazságügyi pszichiátriai szakvélemények elkészítéséhez 
nyújtanak segítséget.

Bulla Zsófia   
OPAI fejlesztése pályázat
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New Thematic QS Ranking: Semmelweis University 
Among the First 150

International Workshop on Urolithiasis Organized by 
the Department of Urology

COHEHRE 2015: International Conference on the 
Sustainability of Healthcare

Subject 2015 is a new thematic ranking which has been released recently by QS World University Rankings. In the category of 
medical education Semmelweis University was rated among the best 150 institutions.

The third international postgraduate workshop of the Section of Urolithiasis (EULIS) of the European Association of Urology (EAU) 
was held in Budapest organized by Semmelweis University’s Department of Urology and the Hungarian Society of Urology.

Participants from 17 European countries attended this year’s 
COHEHRE conference organized by Semmelweis University’s 
Faculty of Health Sciences. The event focused on the sustain-
ability of health care and social care, in accordance with the 
European Commission’s commitment by claiming 2015 to be 
the year of development.

Péter Szluka, director of the Central Library pointed out that 
Semmelweis University scored 253rd in the QS World Univer-
sity Rankings by Faculty list last year, however this list evaluated 
institutions in the category of Life Sciences & Medicine based on 
the aggregate results of all the scientific fields. The new list ena-
bles differentiation between various scientific fields which makes 
the evaluation of universities more accurate. The category of Life 

The three-day event was opened by Dr. Ágoston Szél, Rector 
of Semmelweis University who expressed his satisfaction upon 
seeing full house at the conference, which indicates successful 
organization and the importance of the subject matter. He also 
mentioned that the Faculty of Health Sci-
ences celebrates its 40th anniversary this 
year and it also hosted the annual COHEHRE 
conference ten years ago.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/04/cohehre-2015-international-
conference-on-the-sustainability-of-
healthcare/
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 Sciences & Medicine is divided into seven 
subcategories, including medicine and phar-
macy.
Read more: http://semmelweis.hu/
english/news/05/new-thematic-qs-
ranking-semmelweis-university-among-
the-first-150/

The two-day event was opened by Dr. Péter Nyirády, director of 
the Department of Urology, who emphasized the fact that it has 
been the third time to have the most acknowledged European 
urologists together to review the current challenges and trends 
in the field of urology. After the workshops in Vienna and in 
Milan, the top ninety European specialists of urinary tract stones 

were invited from twelve different countries 
to the meeting in Budapest.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/04/international-workshop-
on-urolithiasis-organized-by-the-
department-of-urology/

http://semmelweis.hu/english/news/05/new-thematic-qsranking-semmelweis-university-amongthe-first-150/
http://semmelweis.hu/english/news/04/cohehre-2015-internationalconference-on-the-sustainability-ofhealthcare/
http://semmelweis.hu/english/news/04/international-workshopon-urolithiasis-organized-by-thedepartment-of-urology/
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Két Semmelweises csapat a 
II. ELTE-Egyetemi-Főiskolai 
Dolgozók Sport Kupán
Közel kétszáz egyetemi-főiskolai oktató és dolgozó vett részt 
tizenhat felsőoktatási intézményből a vasárnap megrendezett 
II. ELTE – Egyetemi – Főiskolai Dolgozók Sport Kupán.
A rendezvény legfőbb célkitűzése, hogy a hazai felsőoktatási 
intézmények oktatói és dolgozói számára legyen egy olyan 
szabadidős sportesemény, melynek keretein belül tovább 
erősödhet és mélyülhet az intézmények közötti kapcsolat-
rendszer.
A versenyen a Semmelweis Egyetemet a Pszichiátriai és Pszi-
choterápiás Klinika és a Fogorvostudományi Kar csapata kép-
viselte kispályás labdarúgásban.

Az egyetem minden karáról érkeztek hallgatók az oktatási szün-
napon rendezett egyetemi sportnapra, amelynek idén is a Zág-
rábi úti Sporttelep adott helyet. A rossz időjárás ellenére az ese-
ményen mintegy 450 hallgató vett részt, akik labdarúgásban, 
röplabdában, kosárlabdában, floorballban és asztaliteniszben 
mérhették össze tudásukat.
A legnépszerűbbnek idén a bubbleball bizonyult, ami első alka-
lommal volt elérhető a sportnapon, de a szervezők igyekeznek 
ezzel is hagyományt teremteni, hogy a mozgás mellett a szóra-
kozás, a nevetés is teret kapjon. A Hallgatói Önkormányzat által 
szervezett sportnap célja a mozgás népszerűsítése, valamint a 
különböző országokból érkezett hallgatók közötti kapcsolat épí-
tése. Nem titkolt cél emellett a hallgatói élet felpezsdítése és a 
közösséget építő lehetőségek bővítése is.

Esterházy Miksa-díjat kapott 
dr. Kokas Péter

Kitüntetéseket adtak át a Magyar Sport Napja alkalmából a Pesti 
Vigadóban rendezett ünnepségen. Az elismeréseket Simicskó 
István sportért felelős államtitkár és Kiss Norbert helyettes 
államtitkár adta át. A rendezvényen Esterházy Miksa-díjat vehe-
tett át a sport népszerűsítésében végzett kiemelkedő tevékeny-
ségéért dr. Kokas Péter, az I. Sz. Sebészeti Klinika docense. 

Dunai Regatta harmadszor

Immár harmadik alkalommal rendezték meg az egyetemek 
közötti nemzetközi evezős- és sárkányhajós-sportversenyt, a 
Dunai Regattát. A tizenkét hazai felsőoktatási intézményen kívül 
két amerikai csúcsegyetem csapata is vízre szállt. A versenyen 
profikból álló evezősök és amatőr sárkányhajócsapatok mérték 
össze tudásukat.
A sárkányhajók versenyét a győri Széchenyi István Egyetem 
nyerte, az evezősöknél amerikai győzelem született: a Harvard 
lett az első. A Dunai Regatta szépe Popon Anikó Dorina, a Sem-
melweis Egyetem hallgatója lett.

Közel ötszáz hallgató vett 
részt az egyetemi sportnapon
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Az est Monos Emil profesz-
szor, a Baráti Kör elnökének 
kedves humorú köszöntőjével 
kezdődött. Majd Romics Imre 
professzor, aki a Semmelweis 
emlék évre készülő kötet egyik 
fejezetét is írja, beszélt a Sem-
melweis Ignáccal kapcsolatos, 
Árva várától Székelykevéig, a 
Josephinumban, Bécsben, és 
itthon fellelhető tárgyi és esz-
mei emlékek soráról. Semmel-
weis-emlékek a Kárpát-medencé-
ben című előadásában hallhat-

tunk a tudós orvos által használt tálról, a karizmatikus egyéniség-
ről elkeresztelt utcák terek sokaságáról. Budapesten 11, míg vidé-
ken 9 szobor örökíti meg a nagy elme emlékét, 17 darab festmény 
ábrázolja, a legutolsó Kass János, a kiváló festő műve. Német és 
angol nyelven készültek róla filmek, itthon két róla szóló alkotást 
forgattak. Öt hazai bélyeg ábrázolja  Semmelweis Ignácot, 1932-
es, 54-es, 60-as, 65-ös és 87-es kiadású, de létezik kelet- és nyu-
gatnémet bélyeg is. Ismert a Semmelweis kórus, díj, nap, serleg, 
emlékérem, Semmelweis pénz. A Semmelweis emlékérmet május 
10-én adta ki a Magyar Éremgyűjtők Társasága. Ismert a Semmel-
weis kamarazenekar, valamint a róla elnevezett vonósnégyes, 
és az egyetem képzőművészeti pályázata is  Semmelweis Ignác 
nevével függ össze. Gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezése-
inek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes 
dokumentumait 2013-ban az UNESCO világemlékezet részévé 
nyilvánította. 

Dr. Némedy Edit Dr. Balázs 
Dezső és adománya című előa-
dásában a díjat alapító orvos 
barát és kolléga személyét 
hozta közel. Az egyetemi hall-
gatók, fiatal kutatók támoga-
tását egyik fő célkitűzésének 
tekintő Baráti Kör adományozá-
sának hátterét teremtette meg 
adakozásával az 1915. augusz-
tus 12-én született röntgenor-
vos, dr. Balázs Dezső, aki 2005-
ben hunyt el. Polgári családból 
származott, édesanyja röntgen-
orvos, édesapja a m. kir. Posta 

tanácsosa volt. A  Piaristáknál érettségizett, 1940-ben avatták 
orvosdoktorrá, majd röntgenorvosi szakvizsgát tett a m. kir. Páz-
mány Péter Tudományegyetemen. 1947-ben kivándorolt Brazí-
liába, ahol megismerkedett feleségével. Sok helyen dolgozott, 
végül a Yale Egyetemen kapott professzori állást, majd nyugdí-
jazása után a festészetnek hódolt. Budapesti rokonlátogatása 
alkalmával jött el első alkalommal a Baráti Kör összejövetelére, 
ami után átutalt 90 ezer forintot azzal a megjegyzéssel, hogy 
nagyobb összeget is szándékozik adományozni a fiatal kollégák 
segítésének céljára. Halála előtt elhatározta, hogy 45 ezer dollárt 
juttat a magyar orvosképzés támogatására. Szeretném az alapít-
ványt szüleim nevében Dr. Balázs Dezső és felesége Walter Julianna 

Admante notare

Gyémántvésővel feljegyezni. Admante notare – örök emlékül megjegyezni vagy feljegyezni, lehetne mottója a SE Baráti Kör áprilisi 
témáinak. És bár minden alkalommal rendkívül értékes előadásokat hallhatunk, ezen a későtavaszi délutánon az emlékezet ritka 
kincseihez jutottunk. 

névre tenni – hagyta meg. Tíz 
millió forintot utalt át, ami-
nek az éves kamatát fordíthat-
ják támogatás céljára. – Halálá-
val csodálatos embert, ahogy 
ő nevezte magát, apai jóbará-
tot veszítettem el – mondta dr. 
Némedy Edit.
Gál János professzor, klinikai 
rektorhelyettes Oxfordi katedra 
helyett Semmelweis klinika cím-
mel tartott előadást. Az Anesz-
teziológiai és Intenzívterápiás 
Klinika, a Pénzes-klinika, igazga-

tója fontosnak tartja a bemutatkozást. 1996-97-től kezdődtek a 
professzor idegenlégiós évei. Londonban töltött évek után 2000-
ben három hónapot töltött Dél-Afrikában, ahol többek között 
megismerkedhetett Christian Barnard professzorral is, azután 
visszatért Angliába, Londonba. 2006-2007-ben a Research Visi-
ting Associate Professor and Honorary Consultant Imperial Col-
lege, London, és 2006-2008-ig Consultant John Radcliffe NHS 
Trust, Oxford University (2006. november – akadémiai előadás) 
munkatársa volt. 2007-ben Oxforból pályázta meg az Aneszte-
ziológiai és Intenzívterápiás Klinika igazgatói pozícióját, amit az 
oxfordiak és Pénzes professzor is támogatott. Azóta több kuta-
tással a háttérben sok fontos posztot tölt be a szakmai életben 
és hatalmas energiával, tudással, szervezési tehetséggel dolgo-
zik az egyetem és szakma fejlődéséért. – Az egyetem a legne-
hezebb időszakát éli – jelentette ki Gál János professzor. – Válto-
zás történt a világban, a versenynek megfelelően kell alakítani a 
struktúrákat. Háttérbe kell helyezni az egyéni érdekeket a közös 
érdekekért. Más stratégiát kell felállítani az egység megőrzéséért, 
és merni kell ezeket kimondani – vélekedett. Dr. Gál János örül, 
hogy itthon részese lehet ennek az egységnek és hogy az egye-
temre hozhatja Oxfordot, mellyel nemrég közös szimpóziumot is 
tartott az egyetem.

Urbán Beatrice

MEGHÍVÓ

a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

májusi rendezvényére

Újdonságok a mellkas képalkotásában 
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos tanársegéd 

Dr. Tárnoki Dávid László tanársegéd

Százéves a védőnői szolgálat 
Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta 

A rendezvény ideje és helye: 
2015. május 27., szerda 17:00 óra

Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,  
Beznák Aladár terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.)

 Dr. Molnár László Prof. emer. Dr. Monos Emil 
 a Baráti Kör titkára a Baráti Kör elnöke   
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A nagybányai hagyomány képviselője

Kozma István festőművész kiállításának megnyitóját tartották áprilisban a Semmelweis Szalonban. A kiállított festmények a 
nagybányai művésztelep Kárpát-medencei irányzatának stílusjegyeit viselik magukon. Kozma István beszélgetőpartnere dr. Pop 
 Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője és Menyhárt László művészeti író volt, az estet Váradi László zon-
goraművész játéka színesítette.

Bevezetőjében dr. Tímár József rektorhelyettes úgy fogalmazott, 
büszke arra, hogy a Semmelweis Szalonban olyan művészek állí-
tanak ki, mint Kozma István, aki a most kiállított festményeivel 
a nagybányai művésztelep hagyományának folytonosságát kép-
viseli. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az összes nagy magyar 
festő, aki a 20. században működött, valamilyen szálon Nagybá-
nyához kötődött, így különösen fontos ez a kapcsolat.
Menyhárt László Nagybányáról elmondta, a művésztelep olyan 
helyen jött létre, ahol különböző kulturális utak futottak össze. 
Kozma István ennek a művésztelepnek a negyedik generációjá-
hoz tartozik, művészetében számtalan kapcsolódási pont ismer-
hető fel, ami a nagybányai elődökhöz köti. Menyhárt László a fes-
tőművész egyik írására is utalva elmondta: dolgozott itt lengyel, 
magyar, orosz, román, zsidó művész, és hihetetlenül magas szín-
vonalú alkotásokat hoztak létre. Kifejtette, hogy bár sokan von-
nak párhuzamot a nagybányai és a francia barbizoni iskola között, 
szerinte nem igaz az az állítás, amely szerint Nagybánya a barbi-
zoni festészet mása lett volna.
Különösen fontos a nagybányai táj a festő számára – hívta fel a 
figyelmet –, Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájára utalva tündér-
kertnek nevezte a vidéket: ezt a festőművész emlékei is megerő-
sítették.

Artisjus díjat kapott a Solaris 
együttes
Artisjus díjat kapott a Solaris együttes, melynek frontembere 
dr. Kollár Attila, a SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika igaz-
gatóhelyettes főorvosa és radiológusa.. 
A Solaris zenekar a 2014. évi teljesítmények alapján az év köny-
nyűzenei produkciója díjat kapta meg a tavaly október 26-án 
a Művészetek Palotájában tartott koncertjük miatt, ahol a har-
minc éve megjelent Marsbéli krónikák című nagylemezének 
anyagát mutatták be újra. – Úgy gondolom, a díj egyetemünk-
nek is dicsőséget jelent – mondta el dr. Kollár Attila újságunk-
nak.

UB

Menyhárt László elmondta, ahogy a zene, úgy a kép is elsősor-
ban a lélekhez szól de az érzékeinken keresztül jut el hozzánk, 
és hogy végül mivé alakul bennünk, voltaképpen egy konvenció 
alapján dől el. Kozma István képeire is utalva úgy fogalmazott: 
a világ néz be hozzánk, de a kép bent van az agyban. Hozzátette, 
hogy a Kozma-képek, ezek a művész belső lelki-szellemi világán 
átszűrt, különleges színekkel dolgozó festmények, ha látszólag 
geometrikus formákat ábrázolnak is, például egy házat, a művész 
mindig megpróbálja organikussá tenni, éppúgy, ahogy a háttér-
ben látható táj is az.
A saját alkotásmódjáról Kozma István elmondta: szerinte min-
den mű csak úgy születhet, ha az embernek hatalmas hite van. – 
Csodálatos dolog alkotni, festeni, de mindennek alapja a hit, és a 
hatalmas tudás, amire szert tehet a művész, amire élete folyamán 
mesterei tanították, az alapismeretektől elkezdve – fogalmazott. 
Kiemelte, ő maga is rengeteget tanult mestereitől, akiket óriási 
művészeknek nevezett.
A festőművész elmondta, nagyszerű dolog volt Nagybányán élni, 
mert ő még elkapta azt az időszakot, amikor lehetett Nagybá-
nya lelkét érezni. Szerinte a világ legnagyobb művészei magya-
rok, a legnagyobbak közül Aba-Novák Vilmos nevét emelte ki, 
aki, amint elmondta, óriási festő volt.
Arra is utalt, hogy nehéz egy festőművésznek a saját munkáiról 
beszélnie, habár ő maga tudja a legtöbbet, hiszen ő hozta létre 
ezeket az alkotásokat. Solymár István művészettörténész sza-
vait idézve elmondta: nem baj, ha a festő dadog, csak a képei ne 
dadogjanak.
A megnyitón dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazga-
tóságának vezetője is részt vett, a személyes érintettség miatt: 
amint elmondta, ő is Nagybányáról származik, így az ottani tájat 
ábrázoló festményekben gyerekkorából ismerős képeket ismer 
fel.
Kozma István az est folyamán többször is kitért a magyarság és 
különösen az Erdélyben élő magyarok jövőjének kérdésére. Amint 
fogalmazott, a hit ebben is kulcsfontosságú, ahogy a művészet és 
a tudomány kiemelkedő eredményei is itt kapcsolódnak össze.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem



Szakszervezeti nyári üdülési lehetőségek
A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, mint minden évben, 
idén is megszervezi nyári gyermektáborát a Szelidi-tónál.

A gyermektábor helyszíne: Dunapataj – Szelidi-tó – Málna Üdülő
Időpontja: 2015. június 21– június 27. (7 nap, 6 éj)

A Szelidi-tó Bács-Kiskun Megyében Kalocsához és a Dunához közel fekszik, 
felülete 68 ha, hosszúsága 5,5 km. Természetvédelmi terület. Az ország ked-
velt üdülőhelye, strandjai gyermekek részére kifejezetten ideálisak. Buda-
pesttől 110 km-re található. Az üdülőben 4-8-10 ágyas fürdőszobás faház, 
tűzrakó hely, sportolási lehetőség, játszótér, közös helyiség várja a gyerme-
keket. Az üdülő közel helyezkedik el a tóparthoz, parkja ápolt, teljesen körül-
kerített, biztonságos.

Térítési díjak:  A SÉSZ tagjai számára:  32 000 Ft/hét 
 Nem SÉSZ tag:  39 000 Ft/hét

Az árak magukban foglalják a programokat, az oda-visszautazás, a szállás, a napi négyszeri étkezés térítési díjait.  
Jelentkezési korhatár: 7-20 év
További információ és jelentkezés a szakszervezeti iroda munkatársainál a +36-1-215-3311-es vonalas számon  
vagy az 53804-es egyetemi melléken illetve a 06-20/663-2885 mobilszámon.

Befizetés időpontja: 2015. februártól a szakszervezeti irodában.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

Pihenés a SÉSZ üdülőjében 
Balatonvilágoson!
Az üdülőt a nemrégen építtettük át, kialakítva két teljesen 
önálló apartmant. Az alsó szinten egy  kétágyas és egy háro-
mágyas, a felső szinten egy négyágyas szoba található. Mind-
két lakrész nagy erkélyes, fürdőszobás, külön WC-s és felszerelt 
konyhával rendelkezik, társalgó részükben LCD-tv van. 

A nyaraló árai:

3 főig: SÉSZ tagnak – 3000 Ft/éjszaka
 Nem SÉSZ tagnak – 4000 Ft/éjszaka
 Gyerekeknek 12 éves korig – 1500 Ft/éjszaka

3 fő felett: SÉSZ tagnak – 9000 Ft/éjszaka/apartman
 Nem SÉSZ tagnak – 11000 Ft/éjszaka/apartman 
 (Az idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő 18 és 70 év között)

Jelentkezés:   Telefonon vagy személyesen: Semmelweis Érdekvédelmi 
Szövetség (SÉSZ)  
1094 Budapest, Ferenc tér 15., fsz. 9.

 Telefon: 53804 egyetemi mellék, telefon/fax: 06-1-215-3311
  Előleget minden esetben fizetni kell, a foglalás időpontjától 

egy héten belül. (minimum 20%)

Befizetés a szakszervezeti irodában történik munkanapokon, telefonon tör-
tént egyeztetés alapján.
Kedvezmények: szakszervezeti tagok kedvezményes díjai közvetlen család-
tagokra is érvényesek!  
Családtagnak számít: házastárs, élettárs, gyermek, szülő, testvér.
A szakszervezeti tagoknak járó kedvezményeket az újonnan belépő tagok 
is megkapják!

További információk a sesz.hu oldalon!



• több mint 2000 illusztráció

• korszerű és modern kiadvány, mely a múl-

tat, a jelent és a jövőt egységben ismerteti

• igazi oktatásra-tanulásra írt egyetemi tan-

könyv, de a graduális és posztgraduális 

képzésen túl a tapasztalt sebészek érdek-

lődésére is számít

• ápolók és műtős szakdolgozók számára is 

fontos ismeretanyagot nyújt

• állatorvosoknak és állatkísérleti kutatá-

sok iránt érdeklődők számára is ajánljuk

• Dr. Perner Ferenc, Dr. Horváth Őrs Péter és 

Dr. Sótonyi Péter ajánlásával

MINDJÁRT ITT A MŰTÉTTAN TANKÖNY V!

www.semmelweisk iado.hu

LEGENDUS KÖNYVESBOLT
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
     Tel.: 210-4408, 459-1500/56141
     Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra
     info@semmelweiskiado.hu

EOK KÖNYVESBOLT
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 
     Tel.: 459-1500/60475
     Nyitva tartás: H: 11-13 óra, 
     K-P: 9-15 óra

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Semmelweis Kiadó

E-könyveinket keresse a honlapunkon: 
www.semmelweiskiado.hu/e_konyvek/

Júniustól megvásárolható a Legendus és az EOK Könyvesboltokban,  
illetve megrendelhető honlapunkról.
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Wéber György
Ferencz Andrea
Sándor József 

S z e r k e s z t e t t e :

W
éb

er
 G

yö
rg

y
Fe

re
nc

z 
A

nd
re

a
S

án
d

or
 J

óz
se

f 

Május végén jelenik meg Wéber  György, Ferencz  Andrea és 
Sándor József szerkesztésében a hiánypótló mű!
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