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KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓ!

Dévény Anna:

DÉVÉNY-MÓDSZER
A MOZGÁSTERÁPIA ÚJ ÚTJA
Szakkönyvet tart kezében az Olvasó. Célja a gyógyítást és 
az esztétikus analitikus testképzést ötvöző DSGM = 
Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika Mód-
szer ismertetése. Ez a komplex mozgáskorrekciós rendszer 
négy évtizedes múltra tekint vissza. Ebben az értelemben 
nem új, mégis annak kell tekinteni, mert mind szemlélete, 
mind gyakorlata eltér minden eddigi mozgásrehabilitáció-
tól. A DSGM nem az eddig ismert eljárások továbbfejleszté-
se, kibővítése, hanem a mozgáskorrekció alapvetően új 
megközelítése.   Dévény Anna

DÉVÉNY-MÓDSZER

8700 Ft 
helyett

7000 Ft-os
Legendus áron

kapható!
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M E G J E L E N T !
Orvos dinasztia sarjaként láttam meg 
a napvilágot, és bizonyára felmenőim 
példája is szerepet játszott abban, 
hogy magam is az orvosi hivatást vá-
lasztottam.

A Pécsi Klinikán kitűnő mesterek 
vezettek be a sebészorvoslás művé-
szetébe, és szerettették meg velem ezt 
a csodálatos, embert próbáló pályát.

Az egyetemi oktatóként eltöltött 
évek után két évtizeden át vezettem a Siófoki Kórház Se-
bészeti Osztályát. A műtőasztallal nyugdíjazásom után sem 
szakadt meg a kapcsolatom: életem nyolcadik évtizedéhez 
közelítve is rendszeresen asszisztálok.

A sebészi munka számomra – mestereimhez  és sok pálya-
társamhoz hasonlóan  – csak töredékében jelentett kenyérke-
reső foglalkozást, sokkal inkább az alkotó munka örömét, el-
kötelezettséget, fanatikus segíteni akarást, mély együttérzést.

Pályám során sok olyan esemény tanúja és résztvevője vol-
tam, melyek író tollára kívánkoznak. Ebben a kis kötetben 
most megkísérlem élményeimet, érzéseimet közreadni.
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Dr. Farkas Sándor, orvos dinasztia egyik tagjaként kíván 
betekintést nyújtani a sebészorvoslás művészetébe ezzel a kis 
novellás könyvvel. A sebészi munka számára elsősorban 
alkotói munkát, fanatikus segíteni akarást, mély együttérzést 
jelent. A Pécsi Klinikán szerzett tapasztalattal a háta mögött, 
két évtizeden át vezette a  Siófoki Kórház Sebészeti Osztályát, 
ahol az ott átélt élményeit és érzéseit kívánja közreadni olvas-
mányos történetekkel.  

Ára: 2490 Ft 
Legendus ár: 1990 Ft

A könyv megvásárolható a Legendus és az EOK Köny-
vesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról: 

Dr.  Farkas  S ándor : 

Köpenyben és maszkban
P i l l anatké p ek  eg y  seb é szor vos  é l e té b ő l
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Kulturális és sportkedvezmények az egyetem 
hallgatóinak és munkatársainak
Kedvezményes színház, koncert és mozijegyek, sportolási lehetőségek, múzeumi belépők 
érhetők el a Semmelweis Egyetem hallgatói és munkatársai, sőt családtagjaik  számára is 
az alábbi oldalon.  A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, valamint a 
Testnevelési és Sportközpont által kötött szerződéseknek köszönhetően  számos fővárosi 
intézmény tíz-húsz százalékos kedvezményt nyújt, mely a belépőkártya, illetve a diákiga-
zolvány felmutatásával vehető igénybe. Az állandó kedvezmények mellett aktuális, last 
minute akciókról is értesülhet, ha követi a honlapot, vagy e-mail értesítést kér a hírlevélre 
feliratkozva. 

A folyamatosan bővülő kedvezményes lehetőségek megtalálhatók a Semmel-
weis Egyetem honlapján, ahol az időszakos kedvezményekről értesítő Hírle-
vélre is fel lehet iratkozni: 
http://semmelweis.hu/hirek/sport-es-kulturalis-kedvezmenyek/ 

http://semmelweis.hu/hirek/sport-es-kulturalis-kedvezmenyek/
https://www.facebook.com/semmelweisegyetem/
https://www.instagram.com/semmelweis_egyetem
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Beszámoló a Szenátus májusi és júniusi 
üléséről

Számos személyi kérdésről – egyebek mellett Doktori Iskola vezetői, igazgatói, tanszékvezetői és docensi pályázatokról, juta-
lomdíjak adományozásáról – szavazott májusi és júniusi ülésein a Szenátus. A testület mindkét ülésen döntött a Szervezeti és 
Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról, elfogadta egyebek mellett a Gazdálkodási Szabályzatot, 
valamint az egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének technikai módosítását. A testület júniusi ülésén támogatta, hogy az 
egyetem dr. Oberfrank Ferencet javasolja új tagként a konzisztóriumba, továbbá elfogadta a Pető András Főiskola integrációja 
miatt szükséges SZMSZ-módosítást is.

Májusi és júniusi ülésén is döntött a Szenátus a Szervezeti 
és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítá-
sáról. A  májusi szavazás alapvetően technikai és hatáskö-
rökkel kapcsolatos rendelkezések módosítását érintette. Ez 
tartalmazza egyebek mellett az egyetemi gazdasági társa-
ságokkal kapcsolatos irányítási hatáskör, tulajdonosi jog-
gyakorlás részletezését, valamint a szenátusi jegyzőkönyv 
tartalmával kapcsolatos pontosítást. A  módosítás értel-
mében a Tudományos Csoport irányítása az Innovációs 
Igazgatóságtól a tudományos rektorhelyetteshez kerül, 
továbbá bekerül az SZMSZ-be a Jogi és Igazgatási Főigaz-
gatóság keretein belül létrejött Adatvédelmi és Betegjogi 
Központ. Az intézeti tanáccsal kapcsolatos SZMSZ-módo-
sításról későbbi ülésén dönt a testület. A  júniusi Szenátus 
elé került, alapvetően technikai jellegű SZMSZ-módosítások 
három területet érintenek. Harmonizálva az Nftv.-vel beke-
rült a szabályzatba, hogy a hallgatói ügyekben eljáró bizott-
ságokban a hallgatók által delegált tagok aránya nem lehet 
kevesebb, mint 25 százalék, emellett a módosítás értelmé-
ben, ha egy pozícióra több jelölt van, akkor a Szenátus által 
az első helyre rangsorolt személynek bírnia kell a jelenlé-
vők több mint felének igen szavazatát. Az SZMSZ-módo-
sítás összevonja az esélyegyenlőségi és fogyatékosügyi 
bizottságot Esély egyenlőségi Bizottság néven, továbbá 
szabályozza a munkavédelmi érdekegyeztetés szervezet-
rendszerét. 
A Szenátus elfogadta júniusban az SZMSZ egyes rendelke-
zéseinek Pető András Főiskola integrációja miatt szükséges 
módosításait. 
Májusban elfogadta a testület a Gazdálkodási Szabályza-
tot, melynek átdolgozását jogszabályi és az egyetem szer-
vezeti struktúrájában bekövetkezett változások tettek szük-
ségessé. Az új szabályzatban megjelent egyebek mellett a 
tömbigazgatóságok, valamint egy Oktatási és egy Egész-
ségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság létrehozása. A doku-
mentum részletesen szabályozza a vezetői költségvetés 
és a keretgazdálkodás rendszerét, valamint – az Állami 
Számvevőszék észrevételei nyomán – a Pénzkezelési 
Szabályzatból átkerült az elemi költségvetéssel és a kincstári 
gazdálkodással kapcsolatos szabályzás, és beemelték a 
belső kontrollrendszer működtetési pontjait.
Megszavazták a Doktori Szabályzat módosítását, melybe 
így bekerült egyebek mellett a programvezető kifejezés 
definíciója.

A  júniusi ülésen pedig elfogadták az egyetem 2017. évi 
Vagyongazdálkodási tervének technikai módosítását. 
A fenntartónak 4 kisebb technikai típusú észrevétele volt a 
tervhez, melyet most átvezettek a dokumentumon.
Mindkét ülésen számos személyi kérdésben nyilvánított 
véleményt a testület titkos szavazással. Májusban támogat-
ták a szenátorok, hogy a Gyógyszerésztudományok Doktori 
Iskola vezetője dr. Zelkó Romána, a Molekuláris Orvostu-
dományok Doktori Iskola vezetője dr. Ligeti Erzsébet, a 
Patológiai Tudo mányok Doktori Iskola vezetője pedig dr. 
Matolcsy András legyen. 
Az Általános Orvostudományi Karon több klinika, intézet, 
illetve tanszék igazgatói, tanszékvezetői megbízására írtak 
ki pályázatot. Az alábbi vezetői pályázatokat támogatta a 
Szenátus májusi ülésén: dr. Gál János (Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Klinika), dr. Buzás Edit (Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet), dr. Molnár Mária Judit (Genomi-
kai Medicina és Ritka Betegségek Intézete), dr. Bánhegyi 
Gábor (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobio-
kémiai Intézet), dr. Merkely Béla (Kardiológiai Tanszék), dr. 
Matolcsy András (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet), dr. Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak-
sebészeti Klinika), dr. Bereczki Dániel (Neurológiai Kli-
nika), dr. Banczerowski Péter (Idegsebészeti Tanszék), dr. 
Nyirády Péter (Urológiai Klinika), dr. Szőke György (Orto-
pédiai Klinika). Azon két igazgatói/tanszékvezetői kiírásnál, 
ahol két pályázati anyag érkezett, a Szenátus következő, 
június 29-i ülésére rendeltek el ismételt, papíralapú szava-
zást. A  júniusi ülésen az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika esetében dr. Rigó Jánost, a II. Sz. Patológiai Intézet 
esetében dr. Kiss Andrást nevezte meg első helyen a tes-
tület a szavazatok alapján.
A  májusi személyi döntésekhez tartozik, hogy az Általá-
nos Orvostudományi Karon az alábbi docensi álláshelyre 
benyújtott pályázatokat támogatták a szenátorok: dr. Nagy 
Zsolt György (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kökény 
Gábor (Kórélettani Intézet), dr. Borka Katalin (II. Sz. Patoló-
giai Intézet), dr. Földes Gábor és dr. Ruzsa  Zoltán (Város-
majori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tan-
szék). Az Egészségügyi Közszolgálati Karon támogatta a 
 Szenátus  dr.  Lám Judit (Egészségügyi Menedzserképző 
Központ), dr.  Filakovszky János és dr. Tamus  Zoltán 
Ádám ( Digitális Egészségtudományi Intézet) docensi kine-
vezését.
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A Fogorvostudományi Karon négy igazgatói, tanszékveze-
tői megbízásról szavazott a testület: dr. Tóth Zsuzsanna 
(Konzerváló Fogászati Klinika), dr. Varga Gábor (Orálbioló-
giai Tanszék), dr. Dobó-Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai 
Tanszék) és dr. Márton Krisztina (Propedeutika Tanszék) 
pályázatát mind támogatták a szenátorok.
Támogatta a Szenátus dr. Antal István kinevezését a 
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) dékánhelyettesi poszt-
jára, valamint dr. Mándity István pályázatát a GYTK Szerves 
Vegytani Intézet vezetésére.
Támogatta a testület az Általános Orvostudományi Karon 
meghirdetett tudományos főmunkatársi álláshelyekre meg-
hirdetett pályázatokat, így dr. Lajkó Eszter (Genetikai, Sejt- 
és Immunbiológiai Intézet), dr. Csépe Péter (Népegészség-
tani Intézet), dr. Ötvös László (Orvosi Mikrobiológiai Inté-
zet) és dr. Szarvas Tibor (Urológiai Klinika) tudományos 
főmunkatársi kinevezését.
Júniusban is több személyi kérdésről szavazott a testület. 
Elfogadták egyebek mellett a szenátorok az Esélyegyenlő-
ségi Bizottság személyi összetételéről szóló előterjesztést. 
A hallgatói és a munkavállaló ügyekkel foglalkozó albizott-
ság elnöki posztját a mindenkori oktatási rektorhelyettes, 
így dr. Hermann Péter látja el. A  Hallgatói ügyekkel fog-
lalkozó albizottság tagjai: dr. Dósa Ágnes, dr. Túry Ferenc, 
dr. Deme Ruth, dr. Kapitány-Fövény Máté, dr. Rózsa 
Noémi, dr. Kürti Zsuzsanna, Kovács Réka Sára, Szőke 
Dániel Imre. A Munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizott-
ság tagjai: dr. Nyirády Péter, dr. Weltner János, Farkas 
Beáta, Reskó Péter.
Támogatta a Szenátus júniusban dr. Maurovich-Horvat Pál 
pályázatát a Kardiológiai Tanszék egyetemi docensi álláshe-
lyére, dr. Davidovics Krisztina pályázatát az Egészségügyi 
Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői megbízására. 
Szintén támogatta a testület az Egészségtudományi Karon 
meghirdetett tanszékvezetői megbízásokra beérkezett 
pályázatokat, így dr. Feith Helga Judit (Társadalomtudo-
mányi Tanszék), dr. Kanizsai Péter (Oxiológia és Sürgősségi 
Ellátás Tanszék), dr. Somogyvári Zsolt (Családgondozási és 
Módszertani Tanszék), dr. Gadó Klára (Egészségtudomá-
nyi Klinikai Tanszék), dr. Barcs István (Epidemiológiai Tan-

szék), dr. Kovács Illés (Szemészeti Klinikai Ismeretek Tan-
szék) pályázatát.
A Szenátus májusi ülésén szavazott még óraadóknak ado-
mányozható magántanári, címzetes egyetemi docensi, cím-
zetes főiskolai docensi és mesteroktatói, továbbá a 2017. évi 
Professor Emeritus címek odaítéléséről, valamint a 2018. 
évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre való felterjesz-
tésekről. Júniusban Doctor Honoris Causa kitüntető címek 
odaítéléséről, a 2017. évi Semmelweis Budapest Award 
nemzetközi díj, a Semmelweis Ignác, a Hugonnai Vilma, a 
Huzella Tivadar és a Jendrassik Ernő jutalomdíjak adomá-
nyozásáról, valamint óraadó oktatónak adományozható 
Mesteroktató cím odaítéléséről szavazott a testület.
A  Szenátus júniusi ülésén támogatta dr. Szél Ágoston 
rektor és dr. Szász Károly kancellár közös előterjesztését, 
miszerint az egyetem dr. Oberfrank Ferencet, a Magyar 
Tudományos Aka démia Kísérleti Orvostudományi Kutatóin-
tézet ügyvezető igazgatóját javasolja új tagként a konzisz-
tóriumba. A  végső döntést a  fenntartó hozza majd meg. 
Az új tag jelölése azután vált szükségessé, hogy dr. Csányi 
Sándor lemondott a konzisztóriumi tagságáról. 
Elfogadták a szenátorok a Semmelweis Tudományos és 
Innovációs Alap 2017. évi szabadon felhasználható kereté-
nek programstratégiájáról szóló előterjesztést. Eszerint az 
egyetem 60 millió forintos kerettel kutatás-fejlesztési, míg 
több mint 30 millió forint értékben innovációs pályázatot 
hirdet egyetemi munkatársak részére. A pályázatokat július 
15. és szeptember 15. között lehet majd benyújtani.
A  testület jóváhagyta az Egészségtudományi Kar tanter-
veinek és előkövetelményi rendjeinek módosítását, az Álta-
lános Orvostudományi Kar tanulmányi követelményrend-
szeréről szóló előterjesztést, az ETK szak/szakirány/speciali-
záció felelőseinek, illetve egyes képzések munkarendjének 
módosításáról, valamint szakirányú továbbképzések kive-
zetéséről szóló előterjesztését és az EKK esetében egyes 
képzések mintatanterveinek módosítását. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Minisztériumi elismerések a Semmelweis Nap 
alkalmából
Az egyetem három munkatársa részesült minisztériumi elis-
merésben a Semmelweis Nap alkalmából. Dr. Kárpáti Sarolta 
Semmelweis-díjat, dr. Hangody László és dr. Gömör Béla 
pedig Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át Ónodi-
Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkártól és Balog Zoltántól, 
az emberi erőforrások miniszterétől július 3-án, a Pesti Vigadó-
ban.
Dr. Kárpáti Sarolta, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
egyetemi tanára, volt igazgatója az egészségügy területén vég-
zett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai mun-
kája elismeréseként vehetett át Semmelweis-díjat Balog Zoltán-
tól.
Dr. Hangody László, a Traumatológiai Tanszék vezetője, az 

Uzsoki Utcai Kórház osztályvezető főorvosa, valamint dr. 
Gömör Béla, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika I. Sz. Kihelyezett 
Részlegének egyetemi tanára és a Budai Irgalmasrendi Kórház 
nyugalmazott osztályvezető főorvosa pedig az egészségügyi 
ellátás fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája, kima-
gasló teljesítménye elismeréseként részesült Batthyány-Stratt-
mann László-díjban. 
A Pesti Vigadóban tartott ünnepi eseményen négyen kaptak 
Semmelweis-díjat, valamint 19-en részesültek Batthyány-Stratt-
mann László-, illetve Pro Sanitate díjban, továbbá miniszteri 
elismeréseket is átadtak.

Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Példája minden alkotó ember számára 
kiapadhatatlan forrás – Semmelweis Nap 
az egyetemen

A Semmelweis Nap az egyetem legnagyobb ünnepe – mondta dr. Szél Ágoston rektor a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rende-
zett díszünnepség megnyitásakor. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezések délelőtt Semmelweis Ignác szülőházánál 
kezdődtek, majd a Belső Klinika Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak.

Semmelweis munkássága azt mintázza a ma orvosainak, hogy 
a pontosság és a precizitás rendkívül fontos a munkánkban – 
mondta ünnepi beszédében dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója a Semmelweis Ignác 
szülőházánál tartott megemlékezésen. Az egyetem vezetése, dol-
gozói és hallgatói nevében dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tamás 
László, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levél-
tár nevében dr. Kótyuk Erzsébet igazgató, a Magyar Nemzeti 
Múzeum nevében pedig Varga Benedek főigazgató helyezett el 
koszorút.
A  Belső Klinikai Tömb udvarán, a Semmelweis-szobornál dr. 
Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
igazgatója mondott ünnepi beszédet. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy Semmelweis életútjának egyik fontos üzenete a boncolások 
fontossága és tanító ereje, az egyetemen pedig továbbra is meg-
határozó a patológia, a bonctermi oktatás a curriculum szerves 
része, a klinikusok pedig aktív résztvevői a bonctermi megbeszé-
léseknek. A szobornál dr. Szél Ágoston, dr. Szász Károly kancellár 
és dr. Matolcsy András, valamint Budapest, Józsefváros és Ferenc-
város Önkormányzata koszorúztak. Dr. Gerber Gábor, a Fogor-
vostudományi Kar dékánja a Magyar Orvosi Kamara nevében, 
továbbá a Baráti Kör, a Hallgatói Önkormányzat és az Instruktor 
Öntevékeny Csoport tagjai tisztelegtek koszorúval az egyetem 
névadójának emléke előtt.
A Semmelweis Ignác születésének 199. évfordulója alkalmából a 
Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget – 
mely egyben a 247. akadémiai év záróünnepsége – dr. Szél Ágos-
ton nyitotta meg. Mint hangsúlyozta, nevezetes évfordulókat él 
az egyetem: két év múlva alapításának 250., míg jövőre névadója, 
Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját ünnepelheti. 
A rektor röviden végigtekintett az idei akadémiai év egyes ered-
ményein, megemlítve a Központi Betegellátó Épület uniós fázisá-

nak átadását, valamint több nagy műszer – PET-CT, MR – beszer-
zését.
Kitért arra, hogy a közelmúltban tették le az Egészségtudomá-
nyi Kar új hatszintes épületszárnyának alapkövét, melyhez jelen-
tős, mintegy 1,4 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány. 
Mivel az épület egy szintje ad helyet a hagyományos kínai gyó-
gyászat képzésnek, a rektor kitért arra, hogy nem szabad össze-
téveszteni a nyugati orvoslást, amit az Általános Orvostudományi 
Kar tanít, és a hagyományos kínai gyógyászatot. Ugyanakkor – 
utalva a Semmelweis-reflexre – éppen Semmelweis napján mél-
tán mondhatjuk, hogy legalább akkora hiba a bizonyítékokon ala-
puló orvoslást kizárólagosnak tekinteni, mint a tapasztalati ered-
ményeket ab ovo elvetni – fogalmazott.
Az ünnepi beszédet dr. Losonczy György, a Pulmonológiai Kli-
nika igazgatója mondta, aki szólt egyebek mellett arról, hogy 
Semmelweis számára más volt megírva, mint a békés polgári bol-
dogulás. Elmondta, hogy a szakma vezető képviselői Semmelweis 
Ignácot minden lehetséges eszközzel elszigetelték. Megtörtént, 
ami általános, hogy a középszerűek lehúzták az egyetlen náluk 

sokkal jobbat – fogalmazott. Felfedezései mégis örök időkre az 
egyetemes orvostörténet tíz legnagyobb alakjainak egyikévé tet-
ték, mi pedig boldogok lehetünk, hogy egyetemünk névadója 
éppen Semmelweis – hangsúlyozta dr. Losonczy György, hozzá-
téve, hogy Semmelweis életének példája minden alkotó ember 
számára kiapadhatatlan forrás.
Az ünnepség a média díjak átadásával folytatódott. A  Semmel-
weis Egyetem Kopp Mária Hírszerkesztői Díjat megosztva Szalai 
Edit, az MTI szakújságírója és Sipos Ildikó, az Inforádió riportere 
nyerte, míg a Média Díját idén Ötvös Zoltán, a Magyar Idők című 
lap tudományos újságírója kapta a Semmelweis Budapest Award 
díjazott dr. Stefan W. Hell-lel készített riportjáért, valamint az 
elmúlt több mint 10 év egyetemmel kapcsolatos tudományos cik-
keiért. A  dr. Valent Sándor, az Orvosszakmai, Finanszírozási és 
Minőségbiztosítási Főigazgatóság orvos főigazgatója által veze-
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tett bírálóbizottság idén csaknem hatvan pályá-
zatból választotta ki a győztes munkákat.
A  rendezvényen dr. Ádám Veronika, a Habilitá-
ciós Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átad-
ták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló 
okleveleket. A  most záruló tanévben habilitációs 
képesítést szerzett: dr. Hegyesi Hargita (Morfo-
lógiai és Fiziológiai Tanszék), dr. Somfai Gábor 
Márk (Szemészeti Klinika), dr. Szabó Miklós (I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Tory Kálmán (I. 
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Zádori Zol-
tán Sándor (Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet), dr. Zima Endre István (Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinika). A Németországban sike-
resen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenér-
tékűsítési oklevelet vehettek át: dr. Szabó Gábor 
Balázs (Klinik für Herzchirurgie Universität Hei-
delberg), dr. Szarvas Tibor (Urológiai Klinika).
A  Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át 
az ünnepségen dr. Kádár László (Fogpótlástani 
Klinika), dr. Somogyi Endre (Fogpótlástani Kli-
nika), dr. Kendrey Gábor (II. Sz. Patológiai Inté-
zet), Gál Péter (Fogorvostudományi Kar, Dékáni 
Hivatal), valamint az Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Klinikáról dr. Széphelyi Katalin és dr. Windisch Mária. 
E díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékeny-
ségükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű 
megvalósításához.
A  Szenátus döntése alapján 5 leköszönő tanszékvezető vehetett 
át arany pecsétgyűrűt munkássága méltatását követően. A kitün-
tetésben részesült dr. Cseh Károly (Népegészségtani Intézet), dr. 
Horkay Ferenc (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Szív-
sebészeti Tanszék), dr. Szendrői Miklós (Ortopédiai Klinika), dr. 
Tímár József (II. Sz. Patológiai Intézet) és dr. Szabó László (Csa-
ládgondozási Módszertani Tanszék).
Ezután az új tisztségviselői megbízások bejelentése következett. 
Dékánhelyettesi megbízást kapott a Gyógyszerésztudományi 
Karon dr. Antal István, míg a Külföldi Hallgatók Titkárságának 
igazgatói megbízását vehette át dr. Mócsai Attila.
Az Általános Orvostudományi Karon igazgatói megbízást kapott: 
dr. Buzás Edit (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), dr. 
Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), 
dr. Bereczki Dániel (Neurológiai Klinika), dr. Bánhegyi Gábor 
(Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Inté-
zet), dr. Matolcsy András (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet), dr. Kiss András (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Rigó János 
(I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Nyirády Péter (Uro-
lógiai Klinika), dr. Gál János (Aneszteziológiai és Intenzív Terá-
piás Klinika), dr. Szőke György (Ortopédiai Klinika), dr. Molnár 
Mária Judit (Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete). 
Tanszékvezetői megbízást kapott dr. Merkely Béla (Kardiológiai 
Tanszék), dr. Banczerowski Attila Péter (Idegsebészeti Tanszék).
Az Egészségtudományi Karon tanszékvezetői megbízást kapott: 
dr. Kovács Illés (Egészségügyi Diagnosztikai Intézet, Szemészeti 
Klinikai Ismeretek Tanszék), dr. Somogyvári Zsolt (Egészségfej-
lesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Családgondozási és Mód-
szertani Tanszék), dr. Gadó Klára (Egészségfejlesztési és Klinikai 
Módszertani Intézet, Egészségtudományi Klinikai Tanszék), dr. 
Barcs István (Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, 
Epidemiológiai Tanszék), dr. Kanizsai Péter (Alkalmazott Egész-
ségtudományi Intézet, Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék), 
dr. Feith Helga Judit (Alapozó Egészségtudományi Intézet, Tár-
sadalomtudományi Tanszék).
A  Fogorvostudományi Karon igazgatói megbízást vett át dr. 
Tóth Zsuzsanna (Konzerváló Fogászati Klinika), míg tanszékve-
zetői megbízást kapott dr. Varga Gábor (Orálbiológiai Tanszék), 
dr. Dobó Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai Tanszék), dr. Márton 
Krisztina (Propedeutikai Tanszék).
A Gyógyszerésztudományi Karon igazgatói megbízást kapott dr. 

Horváth Péter (Gyógyszerészi Kémiai Intézet), dr. Mándity Ist-
ván (Szerves Vegytani Intézet).   
A  Szenátus az egyetem 10 nyugállományba vonuló egyetemi 
tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Emeritus címet. 
Az erről szóló oklevelet szintén dr. Szél Ágoston rektor adta át.
Az ünnepségen átadták a docensi, tudományos főmunkatársi és 
tudományos tanácsadói kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói 
kitüntetéseket és rektori dicséretek, a kancellári kiváló dolgozói 
kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai Központ által 
létrehozott kiváló szakdolgozói elismeréseket, valamint a dékáni 
dicséreteket.
Az ünnepség keretében dr. Szél Ágoston rektor átadta a Sem-
melweis Egyetem Innovációs Díjat, mely célja az egyetem hall-
gatói, kutatói által létrehozott tudományos eredmények nép-
szerűsítése, széles körben való megismertetése és a létrejött 
szellemi termékek hasznosításának elősegítése. Klinikai kutató 
kategóriában megosztva dr. Kovács Attila és munkacsoportja 
a Jobb kamrai mozgások, valamint dr. Molnár Bálint és munka-
csoportja a Saját fog-csontgráf című pályamunkájukkal nyerték el 
a díjat. Kutatói kategóriában dr. Pállinger Éva kapta az Innová-
ciós Díjat a Mikrovezikula című munkájáért, míg PhD-kategóriá-
ban dr.  Horváthy Dénes Balázs az Albuminnal bevont varrófonal 
című pályázatáért, TDK-kategóriában Pósa Ágnes, az Excentrikus 
tréning című munkájáért. A  díjazottak az őszi innovációs napon 
ismertetik részletesen a pályázatukat.
Idén hetedik alkalommal adták át a Regöly-díjakat. Orvostudo-
mány kategóriában az első díjat megosztva kapta dr. Balogh Bri-
gitta és dr. Ottlakán Aurél, az orvostanhallgató kategória nyer-
tese Tarjányi Vera, különdíjas Nadubinszky Gábor. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a Semmelweis Kiadó és az Akadémiai Kiadó 
jóvoltából nagy értékű különdíjakat is kaptak a nyertesek.
Először adták át a Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére 
Alapítvány díjait. Az első díjat dr. Trojnár Eszter, a második díjat 
dr. Lőrincz Hajnalka, a harmadik díjat dr. Ferenc Viktória nyerte 
el.
Tizedszer osztották ki a Dr. Rácz István Alapítvány díját. Az idei év 
díjazottja dr. Hujber Zoltán gyógyszerész, a graduális kategóriát 
Mag Beáta Zsófia nyerte.

Dobozi Pálma, Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2017/06/30/pelda-
ja-minden-alkoto-ember-szamara-kiapadhatat-
lan-forras-semmelweis-nap-az-egyetemen/
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DÉKÁNI DICSÉRETEK
Általános Orvostudományi Kar

Félné Semsei Ágnes, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Filer-Rácz Gabriella Mária, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Szilvágyi Márta, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Farkas Imréné, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Horváthné Keszler Tímea Beátrix, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Fontányi Zoltán, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Szabó László, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Kószi Judit, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Kovács Jánosné, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Fogorvostudományi Kar
dr. Katona István Zoltán, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Csaplár Annamária, Konzerváló Fogászati Klinika
Bartók Mária, Propedeutikai Tanszék
Gergácz Judit, Propedeutikai Tanszék
Zelles Magdolna, Propedeutikai Tanszék

Egészségtudományi Kar
Bakó Alexandra Vivien, Szaknyelvi Kommunikációs Csoport
Sztankóné Horváth Gabriella, Szaknyelvi Kommunikációs Csoport

DOCENSI, TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRSI ÉS 
TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓI KINEVEZÉSEK

EGYETEMI DOCENSI KINEVEZÉSEK

 Általános Orvostudományi Kar
dr. Lorx András, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
dr. Nagy Zsolt György, I. Sz. Belgyógyászati Klinika 
dr. Miheller Pál, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Jakus Zoltán, Élettani Intézet
dr. Holub Marianna, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Láng Orsolya Márta, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Pós Zoltán, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Tamási Viola, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Wiener Zoltán, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Földes Gábor, Kardiológiai Tanszék
dr. Maurovich-Horvat Pál, Kardiológiai Tanszék
dr. Radovits Tamás, Kardiológiai Tanszék
dr. Ruzsa Zoltán, Kardiológiai Tanszék
dr. Kökény Gábor, Kórélettani Intézet
dr. Győrffy Zsuzsa, Magatartástudományi Intézet
dr. Szebik Imre, Magatartástudományi Intézet
dr. Dobay Orsolya, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
dr. Ostorházi Eszter, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
dr. Borka Katalin, II. Sz. Patológiai Intézet
dr. Kovács Illés, Szemészeti Klinika
dr. Szentmáry Nóra, Szemészeti Klinika

FŐISKOLAI DOCENSI KINEVEZÉS

Egészségtudományi Kar
dr. Pápai Tibor, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan 

Tanszék
dr. Mák Erzsébet, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Dietetikai 

és Táplálkozástudományi Tanszék

TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRSI KINEVEZÉS 

Általános Orvostudományi Kar
dr. Lajkó Eszter, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
dr. Csépe Péter, Népegészségtani Intézet
dr. Ötvös László, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ KINEVEZÉS
Általános Orvostudományi Kar

dr. Rásó Erzsébet, II. Sz. Patológiai Intézet

KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓ ELISMERÉSEK
Szemesi Erika, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Jakus Zsuzsanna, Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika
Kecse Éva, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Tóth Gáborné, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Staub-Tóth Zsuzsanna, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Andorfi Gáborné, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Cserha Gábor Károlyné, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Viktor Ildikó, Ortopédiai Klinika
Csonka Aranka, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Szabó Józsefné, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

KANCELLÁRI KITÜNTETÉSEK
Kiváló dolgozó elismerés

Valkó László Józsefné, Külső Klinikai Tömb 
Takács Zoltán, Szolgáltatási Igazgatóság

Kancellári dicséret
Meyer Zsuzsanna, Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási 

Főigazgatóság, Központi várólista-kezelési csoport
Dobrosi Csaba, Városmajori Klinikai Tömb

PROFESSOR EMERITA CÍM
dr. Kovalszky Ilona, egyetemi tanár, I. Sz. Patológiai és Kísérleti 

Rákkutató Intézet

PROFESSOR EMERITUS CÍM
dr. Acsády György, egyetemi tanár, Érsebészeti Tanszék
dr. Faludi Gábor, egyetemi tanár, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
dr. Falus András, egyetemi tanár, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai 

Intézet
dr. Gergely Péter, egyetemi tanár, Laboratóriumi Medicina Intézet
dr. Mandl József, egyetemi tanár, Orvosi Vegytani, Molekuláris 

Biológiai és Patobiokémiai Intézet
dr. Noszál Béla, egyetemi tanár, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
dr. Pajor Attila, egyetemi tanár, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika
dr. Répássy Gábor, egyetemi tanár, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika
dr. Romics Imre, egyetemi tanár, Urológiai Klinika

KIVÁLÓ DOLGOZÓI KITÜNTETÉSEK
Virtics Attiláné, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
dr. Gerle János, Fogpótlástani Klinika
Fekete Nóra, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Képes Zoltánné, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
dr. Kenesei Éva, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Fenyvesné dr. Nyitrai Anna, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Bense Tamás, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
dr. Constantin Tamás, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Meggyesné Rádics Gyöngyi, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Novák András, II. Sz. Sebészeti Klinika
Noszka Anikó, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Szabó Anna, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
dr. Nagy Zsolt András, Konzerváló Fogászati Klinika
dr. Lajtai László, Magatartástudományi Intézet
Szórád Viktória, Neurológiai Klinika
Fegyverneki Györgyné, Pulmonológiai Klinika
dr. Horváth András, Urológiai Klinika
dr. Balázs György László, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vasali Istvánné, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

REKTORI DICSÉRETEK
dr. Antony-Móré Piroska, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
dr. Golopencza Péter, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Gíber Mária, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Kormos-Tasi Judit, Családgondozási Módszertani Tanszék
dr. Mayer Ágnes Andrea, Fizioterápiai Tanszék
dr. Büchler János, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
dr. Linninger Mercedes, Fogpótlástani Klinika
dr. Pállinger Éva, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Batka Józsefné, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Erdélyiné Zsebők Andrea, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Berecz Elvira, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Schmuck Anetta, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Salavecz Gyöngyvér, Magatartástudományi Intézet
Susánszky Anna, Magatartástudományi Intézet
Varga Edit Adrien, Szaknyelvi Kommunikációs Csoport
dr. Gyergyainé Schuszter Anita, Urológiai Klinika
Szabó Erika, Urológiai Klinika
Nagy Ilona, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
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A második negyedévben a Kollégiumok Igazgatósága több kollé-
giumban kiépítette, illetve megerősítette a wifi hálózatot. Ener-
giatakarékossági intézkedések keretében új, energiatakarékos 
ipari mosógépek beszerzése kezdődött meg a négy kollégium 
számára, és világítás-korszerűsítés is folyamatban van. Az igazga-
tóság a saját honlapját a hallgatói igények alapján bővítette, több 
elektronikus űrlapot is indított a felületen. Dr. Godó Ferenc igaz-
gató kiemelte, hogy nagyban nőtt a hallgatói elégedettség a kol-
légiumokkal kapcsolatban az elmúlt időszakban.
A Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep májusban szintén 
kiépítette területén a wifi hálózatot. A fejlesztést az indokolta, 
hogy a testnevelés órákon való hallgatói jelenlétet online jegyzik 
és vezetik, így most már a hallgatók a helyszínen ingyenes wifi 
segítségével ellenőrizhetik is a saját hiányzásaik számát. Folyama-
tos a munka a Zágrábi úti sporttelepre tervezett új sportközpont-
tal kapcsolatban is. Várszegi Kornélia, a Sportközpont vezetője 
beszámolt arról, hogy a Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub 
Sportegyesület benyújtotta a pályázatot a szükséges TAO forrá-
sok lehívására a Magyar Vízilabda Szövetséghez. Ezzel párhuza-
mosan készülnek az uszoda részletes szakmai tervei is.

Dr. Szél Ágoston köszöntőjében arról szólt, hogy a díjazottak az 
egyetem legsikeresebb hallgatóit képviselik, akik amellett, hogy 
eleget tesznek kötelezettségeiknek, a kutatásba is bekapcsolód-
nak, és a pályázatra való jelentkezéssel járó pluszfeladatokat is 
elvégzik. Mint mondta, az egyetemen folyamatosan versenyhely-
zetbe kerülnek a hallgatók, ide tartozik például a felvételi vagy 
a tudományos diákköri (TDK) tevékenység. Hozzátette, az egye-
tem szeretné erősíteni a kutatás iránti kedvet azzal is, hogy a rek-
tori pályamunkákat ünnepélyes keretek között ismeri el. A rektor 
kiemelte a fiatalon szerzett labortapasztalat fontosságát, ami sze-
rinte a kutatói szemlélet elsajátítása miatt akkor is hasznos, ha a 
hallgatókból végül nem válik kutató. Dr. Szél Ágoston reményét 
fejezte ki, hogy a díjazott hallgatók később majd az egyetemen 
folytatják a pályafutásukat
Dr. Tímár József rávilágított, hogy a rektori pályamunkák a TDK 
munkák írásba foglalásai, ami azért fontos, mert a tudományos 
tevékenység igazán a közleményekben nyilvánul meg. Mint 
mondta, a pályázat komolyságát mutatja, hogy az elmúlt évek-
ben csak olyan hallgatók nyertek díjat, akiknek eredményeit már 
publikálták, vagy épp a megjelenés közelében vannak. Az érté-
kelő bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az Általános Orvostu-
dományi Kar mellett idén a Gyógyszerésztudományi és a Fog-
orvostudományi Karról is több díjazott pályamunka érkezett, 
ezért minden kar hallgatóját arra biztatta, hogy éljen a pályázási 
lehetőséggel. Dr. Tímár József felhívta a figyelmet a hallgató-

Díjazták a rektori pályamunkákat

65 díjat vehettek át rektori pályamunkájukért a hallgatók a Semmelweis Szalonban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. Az 
1-3. helyezéseket és a dicséreteket dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tímár József, az értékelő bizottság elnöke adták át a legkiválóbb 
pályázóknak.

kat támogató mentorok, témavezetők szerepének fontosságára. 
Hozzátette, hogy a hazai orvostudományi egyetemekkel közö-
sen elnyert konzorciumban a legjobb hallgatók számára lehető-
ség nyílik egy rezidens-PhD-programban való részvételre, amely-
lyel a remények szerint az egyetem oktatói utánpótlása is bizto-
sítva lesz.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

HASZNOS Projekt: hallgatói elégedettséget növelő 
fejlesztések minden területen

Több kollégiumban, a Testnevelési és Sportközpontban, valamint a Központi Könyvtárban is kiépült, illetve erősödött a wifi, és nőtt 
az elektronikusan elérhető szolgáltatások száma a HASZNOS Projekt keretében alakult Fejlesztési munkacsoportok eredményei-
nek köszönhetően. A Neptun és a Moodle rendszerrel kapcsolatban is folynak a fejlesztések.

A Központi Könyvtárban szintén a wifi hálózat megerősítése volt 
a második negyedévi fejlesztések egyik fókusza. Emellett az épü-
lettel kapcsolatos hibabejelentéseket, karbantartási igényeket, 
észrevételeket pl. kiégett világítótest, egy online rendszer (Faci-
lity Management) segítségével tehetik majd meg a látogatók.
Az E-Learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság meg-
kezdte az egyetemi e-learning rendszer hátterét adó Moodle 
mobilalkalmazás implementálását az egyetemre. Dr. Koko-
vay Ágnes elmondta, hogy az Informatikai Igazgatóság és az 
ÁOK támogatásával folytatják a márciusban a HASZNOS Projekt 
keretében megkezdett munkát. A biztos szerverműködtetéshez 
szükséges szoftver beszerzése folyamatban van és már több, a 
Moodle rendszer működését bemutató oktatói és hallgatói tar-
talom is elkészült.

Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/06/14/hasznos-projekt-hallgatoi-elege-
dettseget-novelo-fejlesztesek-minden-teruleten/ 
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Másodszor nyert a Lendület programban dr. Csanády 
László

Dr. Csanády László, az Orvosi Biokémiai Intézet docense az egyike a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület programja 
idei 22 nyertes kutatójának. A kutatóorvos célja ioncsatorna fehérjék pontosabb megismerése, a remélt eredmények a gyógyszer-
tervezésben is felhasználhatók. 2012-ben már elnyerte az akadémia pályázatát, az új támogatás lehetővé teszi az elmúlt 5 évben 
felépített kutatócsoport további működését. Az idei pályázati felhívásra 96-an jelentkeztek, az MTA 5 évre szóló támogatást nyújt 
a nyerteseknek.

A Semmelweis Egyetem három kutatóhelye több 1,3 milliárd forint fejlesztési támogatást nyert el a Versenyképes Közép-Magyar-
ország Operatív Program (VEKOP) két felhívása keretében. A három nyertes, július 1-jén induló projekt vezetője dr. Ligeti Erzsébet, 
az Élettani Intézet egyetemi tanára, dr. Buzás Edit, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója, és dr. Christos Chino-
poulos, az Orvosi Biokémiai Intézet docense.

Több mint 1,3 milliárd forint fejlesztési támogatás a 
VEKOP program keretében

A Stratégiai K+F műhelyek kiválósága felhívásra sikeresen pályá-
zott a dr. Ligeti Erzsébet által vezetett Szövetkárosító folyamatok 
molekuláris mechanizmusának felderítése projekt, melynek célja, 
hogy a sejten belüli és a sejtek közötti kommunikációs folya-
matok vizsgálatával feltérképezzék a szövetkárosító működések 
molekuláris alapjait. A  tervezett kutatások jelentős mértékben 
segítik a gyulladásos és kardiovaszkuláris betegségek megértését 
és új terápiás támadáspontok kijelölését, melyek későbbi gyógy-
szerfejlesztések alapjait képezhetik. A  projekt egyik kiemelt fel-
adata az egyetemen ezzel a témával foglalkozó, a nemzetközi 
kutatás élvonalába tartozó munkacsoportok stratégiai megerő-
sítése és együttműködésük további támogatása, egy stratégiai 
műhely kialakítása.
A  Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálóza-
tosodás felhívás keretében támogatást nyert el a Magyar Központi 
Extracelluláris Vezikula Kutató, Szolgáltató és Referencia Laborató-
rium létrehozása a Semmelweis Egyetemen című projekt dr. Buzás 
Edit vezetésével. Az extracelluláris vezikula kutatás rendkívül 
gyorsan fejlődik az orvosbiológia szinte minden területén. Tekin-

tettel arra, hogy az extracelluláris vezikulák izolálása és detektá-
lása speciális műszereket és módszereket igényel, a tervezett inf-
rastruktúra birtokában a Semmelweis Egyetemen kialakítandó 
laboratórium nemcsak korszerű kutató, hanem szolgáltató és 
referencia laboratóriumként is működhet.
Szintén a Kutatási infrastruktúra megerősítése felhívás keretében 
indulhat el a dr. Christos Chinopoulos által vezetett RPPA platform 
kialakítása egészséges és tumor biopsziákból származó mitokondri-
ális fehérjék kvantitatív vizsgálatára című projekt. Egyre nyilvánva-
lóbb, hogy a rákos sejtek mitokondriumai alternatív energiater-
melő mechanizmust képesek működtetni, mely jelentős szerepet 
játszik a tumor növekedésében. Ez a speciális enzimek által meg-
valósuló alternatív energiatermelő mechanizmus újszerű kemo-
terápiás célpont lehet. A  mitokondriális kifejeződések vizsgálata 
mellett a projekt célja, hogy az egyetem közép- és kelet-euró-
pai szintű RPPA központtá váljon és létrejöjjön szintén regionális 
szinten egy tumor és egészséges mintákból álló biobank.

Forrás: Innovációs Igazgatóság

A CFTR és TRPM2 molekulák ún. ioncsatorna-enzimek, vagyis 
olyan fehérjék, amelyben egyetlen polipeptid-lánc ötvözi az ion-
csatorna-funkciót enzimatikus aktivitással. Mindkét fehérjének 
csökkent és túlzott aktivitása is betegséghez vezet, ezért ígére-
tes terápiás célpontok, ám molekuláris mechanizmusaiknak isme-
rete egyelőre nem hasznosul a gyógyszerkutatásban. A CFTR túl-
működése súlyos hasmenést (pl. kolera), csökkent működése 
pedig veleszületett örökletes anyagcsere-betegséget, ún. ciszti-
kus fibrózist okoz. A TRPM2 működése elengedhetetlen a normá-
lis immunválaszhoz, az inzulinkiválasztáshoz és a testhőszabályo-
záshoz, hipoxiát követő túlműködése viszont sejthalált okoz (pl. 
stroke, szívinfarktus, Alzheimer-kór). A Semmelweis Egyetemen 
működő kutatócsoport célja egyrészt a két fehérje szerkezetének 
és működésének pontosabb megértése, másrészt ezen ismeretek 
hasznosítása mechanizmusra alapozott, irányított gyógyszerter-
vezés formájában.
Az MTA 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiváló-
sági programját, az idei 22-vel együtt eddig összesen 143 Len-
dület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2017-ben 3 milliárd 570 mil-
lió forintot fordít ezek támogatására, ebből a 22 új kutatócsoport 
tervezett éves támogatása 784 millió forint.
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Az ünnepségen dr. Rosivall László, a Kórélettani Intézet egye-
temi tanára méltatta a díj névadóját, dr. Szabó Györgyöt, a Kóré-
lettani Intézet egykori tudományos tanácsadóját.
A díjazottat és munkásságát dr. Jakab Ferenc sebész professzor 
mutatta be. Felidézte, hogy 2015. december 12-én éjszaka történt 

Az Orvosi Hetilap Markusovszky-érem életműdíj, amivel a kitün-
tetett kutató, gyógyító és oktató munkáját ismerik el. Dr. Rácz 
Károly, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának egykori 
elnöke, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára és korábbi 
igazgatója az Orvosi Hetilap főszerkesztőjeként éveken át végzett 
pótolhatatlan munkásságáért posztumusz emlékérem kitüntetés-
ben részesült a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az 
Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága döntése alapján. Az emlékér-

Elismerések a Markusovszky Lajos-emlékülésen az 
egyetem munkatársainak

Dr. Szabó György orvostudományi díjat kapott dr. Lang 
György

Dr. Lang György, az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika igazgatója kapta 
idén a Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György orvostudományi díját tudományos, orvosi és oktatói munkásságának elismerése-
ként. A díjat George F. Hemingwaytől, az alapítvány létrehozójától vehette át a Magyar Tudományos Akadémián.

met és az oklevelet dr. Rácz Károly testvérei, dr. Rácz Kornélia és 
Rácz Annamária vették át.
Markusovszky Lajos-emlékérem kitüntetést adományozott az ala-
pítvány és a szerkesztőbizottság dr. Szalay Ferencnek, az I. Sz. 
Belgyógyászati Klinika professor emeritusának, az Orvosi Heti-
lap érdekében kifejtett munkájáért. Emlékelőadását Újdonságok, 
aktualitások a hepatológiában, 2017 címmel tartotta meg.
A legjobbnak ítélt cikkek szerzőit Markusovszky-díjjal tüntették 
ki. Tizenegy publikáció kapott elismerést, melyekben az egye-
tem kilenc munkatársa érintett szerzőként: dr. Gerő László, dr. 
Győrffy Zsuzsa, dr. Szél Zsuzsanna, dr. Blázovics Anna, dr. 
Katona Júlia, dr. Torzsa Péter, dr. Szirmai Ágnes, dr. Varga Ger-
gely, dr. Lipienné Krémer Ibolya.
Az Orvosi Hetilap korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított, 
Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány-díjat a Bél-máj tengely vizs-
gálata colitis ulcerosában. Retrospektív tanulmány című pálya-
munka nyerte el, melynek szerzői dr. Egresi Anna, dr. Kovács 
Ágota, dr. Szilvás Ágnes, valamint dr. Blázovics Anna.

Homonnay-Bukovenszki Orsolya
Forrás: Orvosi Hetilap

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/24/elismeresek-a-markusovsz-
k y-lajos- emlekulesen-a-semmelweis- egye -
tem-munkatarsainak/

az első magyarországi tüdőtranszplantáció dr. Lang György veze-
tésével, azóta 30 tüdőátültetést végeztek hazánkban. Dr. Jakab 
Ferenc rávilágított: dr. Lang György felismerte a magyar mellkas-
sebészet modernizálásának szükségességét, és azt, hogy a hazai 
tüdőátültetés megvalósításához megfelelő szakmai háttér kiala-
kítására, továbbképzésekre van szükség.
A díj átvétele után dr. Lang György elmondta, megilletődéssel 
fogadta az elismerésről való értesítést, mivel a korábbi díjazottak 
közül sokan az ő tanítómesterei, elődei. – A díjat nem személyes 
érdememnek, hanem mindazok elismerésének tekintem, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy Magyarországon elinduljon a tüdőátültetés – 
szólt. Köszönetet mondott felesége és gyermekei támogatásáért, 
munkatársai elkötelezettségéért és a betegek bizalmáért.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/25/dr-szabo-gyorgy-orvostudo-
manyi-dijat-kapott-dr-lang-gyorgy/
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A két intézmény közös, 15 fős delegációja látogatásának előzmé-
nye, hogy a magyar kormány 2011-ben meghirdetett keleti nyitás 
politikájának részeként az egészségügy területén is együttműkö-
dés kezdődött Kína és Magyarország között. A kínai és közép-ke-
let-európai országok első egészségügyi miniszteri csúcstalálko-
zóján, 2015 júniusában, megállapodtak a Kínai-Közép-Kelet-Euró-
pai Országok Kórházszövetségének létrehozásáról, melynek első 
európai elnökévé dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettest válasz-
tották, a kínai társelnök, Zhao Yupei professzor mellé. 
A  kórházszövetség most tartotta első taggyűlését Nanjingban, 
melyen a delegáció is részt vett. A  két elnök, dr. Zhao Yupei és 
dr. Merkely Béla köszöntője után dr. Xue Xiaolin, a kórházszövet-
ség főtitkára beszámolót tartott, majd bemutatkozott a tizenkét 
kínai és tizenegy közép-kelet-európai kórház, mely tagfelvéte lért 
folyamodott. A  kórházszövetség 71 tagja egyhangúlag támo-
gatta dr. Merkely Béla és dr. Zhao Yupei professzorok elnökségé-
nek további kétéves meghosszabbítását, megszavazták a huszon-
három újabb kórház csatlakozását és a kijelölt együttműködési 
területeket, valamint azok kínai és európai vezető, koordináló 
intézményeit.
A hét kijelölt együttműködési terület a kardiológia (vezető euró-
pai intézményt Magyarország adja: Városmajori Szív és Érgyógyá-
szati Klinika, dr. Merkely Béla), a neurológia (vezető európai intéz-

Kínába látogatott az egyetem és az Országos Klinikai 
Idegtudományi Intézet delegációja

Többnapos látogatást tett Kínában a Semmelweis Egyetem és az Országos Idegtudományi Intézet közös delegációja, mely egye-
bek mellett részt vett a Kínai-Közép-Kelet-Európai Országok Kórházszövetségének első taggyűlésén, valamint több helyszínen is 
tanulmányozta a rapid fejlődésen keresztülmenő kínai egészségügyet. Az út során a szövetség ismételten két évre megválasztott 
európai elnökét, dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettest, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját két kínai egye-
tem is tiszteletbeli professzorává, illetve elnökévé avatta.

mény: Országos Idegtudományi Intézet, dr. Nagy Zoltán), onko-
lógia, gyermekgyógyászat, hagyományos kínai gyógyászat, hepa-
tobiliáris-hasnyálmirigy (vezető európai intézmény: Uzsoki utcai 
Kórház, dr. Ficzere Andrea) és kórházmenedzsment lett. A tagin-
tézmények megtekintették Kína egyik legfejlettebb kórházát, a 
Nanjing Drum Tower Hospitalt is.
A magyar delegáció a négynapos program keretében látogatást 
tett az ország első számú orvosegyetemén, a Peking Union Medi-
cal College Hospitalban, ahol dr. Merkely Béla rektorhelyettes az 
intézmény tiszteletbeli professzora címet vehette át dr. Zhao 
Yupei professzortól, aki Kína egyik leghíresebb sebésze. Az itteni 
programon részt vett többek között a magyar és a cseh nagy-
követ, valamint a cseh egészségügyi minisztérium képviselője 
is. Ellátogattak a szintén Pekingben található National Center for 
Cardiovascular Disease Fuwai Hospitalba is, ahol az intenzív osz-
tályon minden ágyra jut egy nővér.
Yangzhou városában két napot töltött a delegáció. Itt dr. Merkely 
Béla és Jingcheng Wang elnök ünnepélyes keretek között alá-
írta a Semmelweis Egyetem és a Northern Jiangsu People’s Hos-
pital korábbi együttműködési szándéknyilatkozatát kiegészítő új, 
kétoldalú együttműködésről szóló dokumentumot. Ezt követően 
dr. Merkely Bélát Jiangsu tartomány egészségügyi minisztere a 
Northern Jiangsu People’s Hospital tiszteletbeli elnökévé és pro-
fesszorává avatta.
A  Northern Jiangsu People’s Hospitallal már korábban létrejött 
bilaterális együttműködés értelmében egyébként a Semmelweis 
Egyetem és az Országos Idegtudományi Intézet múlt november-
ben 20 napos szakmai továbbképzés keretében fogadta a kínai 
kórház első delegációját, akik kifejezték azt a szándékukat is, 
hogy a patológia és rákkutatás területén is szeretnének együtt-
működni. Így a mostani delegációban az I. Sz. Patológiai és Kísér-
leti Rákkutatási Intézet is helyt kapott, dr. Matolcsy András igaz-
gató és dr. Bödör Csaba tudományos főmunkatárs képviselték 
az intézetet.
A  Northern Jiangsu People’s Hospital és a Kínai-Közép-Kelet- 
Európai Országok Kórházszövetsége közös konferenciát is ren-
dezett, melynek fő fórumán dr. Merkely Béla és dr. Nagy Zoltán, 
az  Országos Klinikai Idegtudományi Intézet igazgatója is előa-
dott.
A  delegáció látogatásának végén dr. Merkely Béla Hongkongba 
utazott, ahol előadást tartott a hongkongi egyetemen, majd a 
Museum of Medical Centerben dr. Kertész Pál nagykövettel és 
Edwin Yu elnökkel közösen megnyitotta a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum Aere Perennius/Ércnél Maradandóbb – Magyar 
orvosok, akiknek nevét alkotásaik őrzik kiállítását, mely korábban a 
Semmelweis Egyetemen is látható volt. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Forrás: Klinikai Központ Kabinet

A  cikk teljes terjedelmében, képgalériával a Sem-
melweis Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2017/05/19/kina-
b a n - t e t t- l at o g at a s t- a - s e m m e l we i s - e g ye -
tem-es-az-orszagos-klinikai-idegtudomanyi-in-
tezet-kozos-delegacioja/
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A  worcesteri székhelyű UMASS orvostudományi egyetemmel 
2011-ben kötött először, öt évre szóló együttműködési szándék-
nyilatkozatot a Semmelweis Egyetem. Ennek meghosszabbításá-
ról írtak alá most megállapodást a felek. A  látogatás keretében 
a Semmelweis Egyetem delegációja több megbeszélést is foly-
tatott az UMASS vezető oktatóival további oktatási és kutatási 
együttműködési lehetőségek azonosítása érdekében. A  találko-
zók fontos témája volt az újonnan indított Erasmus+ program 
lebonyolításával kapcsolatos kérdések megvitatása, így például 
a program által kínált lehetőségek hatékonyabb kihasználása, 
az együttműködés kiterjesztése az egészségtudomány terüle-
tére, illetve az amerikai partner hozzájárulásának lehetőségei 
a program finanszírozásához. A  delegáció külön megbeszélést 
folytatott dr. Virga Ágnessel, a Massachusettsi Magyar Egyesü-
let elnökével is, aki felajánlotta, hogy megvizsgálja, milyen alter-
natív támogatási lehetőségeket tudna az alapítvány felajánlani a 
magyar hallgatóknak.

Az egyetem szenátusi termében tartott megbeszélésen dr. Szász 
Károly kancellár, dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, 
dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja 
és dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja 
fogadták a kínai delegációt.
A találkozón Feng Fei, a tartomány kormányzóhelyettese bemu-
tatta az 55 millió fős lakossággal rendelkező Zhejiang tartományt, 
mely területe közel azonos Magyarországéval. Mint elmondta, 
az egészségügybe való befektetés kiemelten fontos számukra, 
melyről az Emberi Erőforrások Minisztériumában is folytattak 
megbeszélést. Kiemelte, hogy szembe kell nézniük a társada-
lom öregedésével, hiszen több mint 200 millió kínai 60 évesnél 
idősebb. Különösen fontos számukra, hogy jó minőségű ellátást 
biztosítsanak, amelyre példa a Healthy China 2030 stratégia is. 
A  megállapodás aláírását követően Feng Fei kormányzóhelyet-
tes kiemelte, hogy jelenleg 21 kínai hallgató tanul a Semmelweis 
Egyetemen, de véleménye szerint ezt a számot növelni kellene 
a jövőben. Felajánlotta, hogy az egyetem öt hallgatója tanul-
hat térítésmentesen egy éven keresztül Zheijang tartományban, 
tanulmányaik összes költségét állná a kínai fél. Dr. Bagdy György 
megköszönte a felajánlást, és egyben jelezte, hogy a részletek 

Együttműködési megállapodás a University of 
Massachusetts Medical Schoollal

Megállapodás Kína harmadik legjobb egyetemének 
kórházával

A University of Massachusetts Medical School (UMASS) kancellárja, dr. Michael Collins meghívására látogatást tett az amerikai 
egyetemen dr. Szél Ágoston rektor és dr. Pop Marcel nemzetközi igazgató, melynek keretében aláírták a két intézmény közöt-
ti együttműködési megállapodás meghosszabbítását. A delegáció tárgyalásokat folytatott a Rutgers Egyetemen is a School of 
Nursing Camden vezetőségével, ahol dr. Pop Marcel meghívott előadóként beszédet mondott az ápoló végzettségű hallgatók 
diplomaosztó ünnepségén.

Kína harmadik legjobb egyeteméhez, a Zhejiang Egyetem 
Orvostudományi Iskolájához tartozó First Affiliated Hospital, 
School of Medicine-nel írt alá együttműködési megállapo-
dást a Semmelweis Egyetem.

A  delegáció ellátogatott a New Jersey állambeli Rutgers Egye-
temre is, mellyel több mint tíz éve ápol személyes kapcsolato-
kat a Semmelweis Egyetem. Az elmúlt években elsősorban az 
Egészségtudományi Kar közreműködésével szélesedett a kapcso-
latrendszer, legutóbb az Erasmus+ program segítségével. 2013-
ban dr. Marie O’Toole, a Rutgers Egyetem dékánhelyettese, 
oktatója, elismert amerikai kutató a Semmelweis Egyetem dísz-
doktora lett.
A  látogatás alkalmával a Semmelweis Egyetem delegáció ja 
 megbeszéléseket folyatott Phoebe Haddon kancellárral, 
Joanne Robinson dékánnal és dr. Marie O’Toole-lal, melyek fő 
témája az  Erasmus+ program hatékonyabb kihasználása, folyta-
tása és a meglévő projekttervezetek gyakorlati megvalósításának 
 lehetőségei (közös PhD-képzés, közös nyári programok stb.) vol-
tak. Dobozi Pálma

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Forrás: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

kidolgozása érdekében további egyeztetések szükségesek a két 
egyetem között. Dobozi Pálma

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Forrás: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/30/megallapodas-kina-harma-
dik-legjobb-egyetemenek-korhazaval/
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10 éves a FOK Oktatási Centruma

10 éves jubileumát ünnepli a Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centruma (OC). A FOCI néven ismert épületet 2007 áprili-
sában adták át, és korszerű oktatási eszközökkel szerelték fel. A rendezvény előadói az épület 10 éves története mellett a karon 
lezajlott változásokra is rávilágítottak.

után lett nyomdaépület. Dr. Sótonyi Péter korábbi szavaira vála-
szolva felidézte, hogy milyen viszontagságos úton került az épü-
let a FOK birtokába, amit egy sikeresen elnyert PPP (public pri-
vate partnership) pályázat révén tudtak felújítani, és részben a kar 
saját forrásaiból rendezték be.
Dr. Gerber Gábor dékán a kar három fő feladata (oktatás, be -
tegellátás, kutatás) közül az oktatással kapcsolatos fontosabb 
adatokat ismertette az OC 10 éves történetéből. Mint elmondta, a 
hallgatók összlétszáma 42 százalékkal növekedett ebben az idő-
szakban, amihez jelentős lendületet adott az önálló német évfo-
lyamok indulása. Ennek köszönhetően a német nyelven tanulók 
száma folyamatosan emelkedik. Dr. Gerber Gábor hozzátette, ez 

A  jubileumi ünnepségen dr. Sótonyi Péter rector emeritus az 
egyetem egykori vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket, és fel-
idézte azt a karokat átívelő összefogást, aminek révén 10 évvel 
ezelőtt létrejöhetett a Szentkirályi utcai modern centrum. Mint 
mondta, a FOK részéről már korábban felmerült egy új oktatási 
centrum létrehozásának szükségessége, amiben a kari vezetők 
és az egyetem szenátusának tagjai is egyetértettek. Végül kitartó 
munkával sikerült állami támogatást is szerezniük a terv megvaló-
sításához dr. Zelles Tivadarral, a FOK akkori dékánjával közösen 
– emlékezett vissza. Hangsúlyozta, hogy az egyetem valamennyi 
karának vezetése az ügy mögé állt, és bizonyosságot nyert, hogy 
az egyetem az egység erejével mindenre képes.
Dr. Gerle János, az OC igazgatója szintén hangsúlyozta dr. Sóto-
nyi Péter és dr. Zelles Tivadar közbenjárását a FOK korszerű cent-
rumának létrehozásáért, és fényképek bemutatásával felelevení-
tette az épület ünnepélyes alapkőletételét. Az OC történetét rövi-
den ismertetve elmondta, hogy 2007-ben indult be az oktatás és 
a betegellátás az új épületben, ahova modern kezelőegységek 
és felszerelések kerültek, emellett a kar munkatársai mintegy 50 
éves oktató és gyógyító tudást hoztak magukkal, és honosítottak 
meg az új épületben. Így jöhetett létre Európa egyik legnagyobb 
gyógyító és fogorvosképző intézménye, ahol a hallgatók is ellát-
hatják a betegeket, az oktatók nagy része pedig praktizáló orvos, 
így a betegellátás és oktatás valóban szerves egységet képeznek 
– mondta. Ismertette továbbá, hogy az épületet folyamatosan 
fejlesztették az elmúlt évtizedben. Az OC és a kar történetének 
egyik mérföldköveként említette a Központi Stomatológiai Inté-
zet (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet) 2013-as beolvadá-
sát.
A  jubileumi ünnepségen dr. Zelles Tivadar átadta az Oktatási 
Centrum helyén egykoron állt Pátria Nyomda épületének egyik 
tégláját dr. Gerle Jánosnak. Köszöntőjében szólt róla, hogy az 
épületet 1891-ben nyitották meg Ferenc József Tanítók Háza 
néven vidéki tanítók gyermekei számára, akik Budapesten foly-
tatták egyetemi tanulmányaikat, majd itt működött a Székely 
Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, később tanszer-
múzeumnak és további kulturális létesítményeknek adott helyet 
a Szentkirályi utca 47. szám alatti ház, ami csak a II. világháború 
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azért is fontos, mivel az idegen nyelvű képzésből befolyt bevéte-
leket a FOK fejlesztésére költik.
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani 
Klinika igazgatója a betegellátásról szólva elmondta, hogy az 
Oktatási Centrumban kialakított ún. boxrendszernek köszönhe-
tően jelentősen javult a betegek ellátásának intimitása. Felhívta 
a figyelmet, hogy 10 évvel ezelőtt nemcsak modernebb lett az 
eszközpark, hanem filozófiájában is nagyban megváltozott a be-
tegellátás és oktatás: az 1-2. emeleten 99 szék áll rendelkezésre 
a hallgatók számára, ahová a klinikák dolgozói járnak oktatni. 
A  fontosabb újítások közt említette még, hogy már több, balke-
zesek számára kialakított fogászati kezelőegység is használható.
Dr. Gera István egyetemi tanár a kutatással kapcsolatos adato-
kat ismertette. Mint kiemelte, a kar több egyetemi és más hazai 
intézettel áll szoros tudományos együttműködésben. Az OC 
megnyitását követően jelentősen megugrott a FOK által kiadott 
tan- és szakkönyvek száma, a most megjelenés alatt álló kötetek-
kel együtt az összes itt oktatott tárgynak lesz saját tankönyve. 

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2017/05/24/10-eves-a-fok-oktatasi-
centruma/
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1996 szeptemberében indult el az első mesterkurzus az Egész-
ségügyi Menedzserképző Központban (EMK). A 20 éves évfordu-
lót zárt körben, családias hangulatban ünnepelték az intézmény 
alapítói és jelenlegi munkatársai.
Dr. Szócska Miklós igazgató röviden szólt arról a 2016-os kiad-
ványról, amely bemutatja az EMK két évtizedes történetét, és azt, 
hogy miként fejlődött az egészségügyi menedzser szakma, vala-
mint képet ad a 21. század egészségügyi helyzetéről.
Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus emlékező beszédében 
elmondta, hogy a rektorsága alatt látott bele jobban az egész-
ségügyi menedzsmentbe, a szervezetfejlesztés szükségességébe, 
így vett részt maga is az EMK létrehozásában, aminek bemutatta 
fontosabb állomásait: bár már 1991-ben megfogalmazódott a 
hazai menedzserképzés szükségességének ötlete, és 1992-ben 
döntés született az EMK, illetve a vidéki központok létrehozásá-
ról, az első egészségügyi menedzserképző program csak 1993-
ban indult el. 1994-ben fogalmazták meg az EMK alapprogram-
ját és küldetésnyilatkozatát, majd egy 1995-ös parlamenti dön-
tés után 1996 szeptemberében 17 hallgatóval elkezdődött az első 
mesterkurzus az EMK-n.
Az ünnepi programban volt hallgatók részvételével szakmai 
kerekasztal-beszélgetés is helyt kapott, ahol dr. Cserháti Péter 
miniszteri biztos az Egészséges Budapestért Program főbb ele-
meit mutatta be, a Mentőszolgálatról beszélt dr. Burány Béla, a 
Mentőszolgálat volt vezetője, Őri Károly, az ILEX Vezetési Tanács-
adó Kft. ügyvezető igazgatója pedig a kontrolling adta lehető-
ségekről szólt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartói 
szemszögéből.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvas-
ható: http://semmelweis.hu/hirek/2017/06/02/20-eves-az-eges
zsegugyi-menedzserkepzo-kozpont/

Daganatot, szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket és diabéteszt is 
okozhat a vastúlterhelődés
A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete hetedik alkalommal tar-
totta meg hagyományos rendezvényét a hemokromatózis napja 
alkalmából a Kútvölgyi Klinikai Tömbben. Dr. Várkonyi Judit, a 
III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense köszöntőjében 
többek között arról szólt, hogy a Hemo News című szakkiad-
vány legújabb, ötödik számában az egyik fókuszpont a betegség 
magyarországi helyzete, valamint említést tett róla, hogy a nem-
rég megalakult Európai Referenciahálózatokban is külön figyel-
met fordítanak a vastúlterhelődésre. A rendezvényen előadást 
tartott dr. Kovács Tibor és dr. Milanovich Dániel, dr. Böröcz 
Zoltán és Kurucz Virág, dr. Andrikovics Hajnalka, valamint dr. 
Orbán Tamás.
A hemokromatózis tünetszegény, nehezen felismerhető, örök-
letes betegség, amely a kutatások szerint hozzávetőleg minden 
kétszázadik embert érintheti idehaza. Leggyakoribb típusa a 
fokozott vasfelszívódás – mondta dr. Várkonyi Judit.

Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlap-
ján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2017/06/07/daga-
natot-sziv- es- errendszeri-megbetegedeseket- es- diabe -
teszt-is-okozhat-a-vastulterhelodes/

20 éves az Egészségügyi 
Menedzserképző Központ

Ártó-Védő Társadalom Konferencia: párbeszéd a társadalom-, egészség- és 
orvostudományok között

Az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tan-
széke, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Magatartástudo-
mányi Intézete és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Men-
tálhigiéné Intézete közös szervezésében rendezték meg hagyo-
mányteremtő szándékkal az Ártó-Védő Társadalom Konferenciát 
a XV. Magatartástudományi Napokkal egy időben.
Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az 
egyetem öt kara tökéletes egységet alkot, és rávilágított, hogy 
külföldi tapasztalatai is azt mutatják: egészségtudományok nél-
kül ma már elképzelhetetlen a magas színvonalú orvosképzés. 
Mint mondta, a rendezvény célja lehetőséget adni a párbeszédre 
a társadalom-, egészség- és orvostudományok képviselői szá-
mára.
A házigazda ETK nevében dr. Vingender István dékánhelyet-
tes szólt annak jelentőségéről, hogy a Semmelweis Egyetemen 
az élettudományok mellett teret engednek a társadalomtudo-
mányok képviselőinek, valamint az egészségszocializáció szem-
léletének is. Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet 

igazgatója a rendezvénynek nevet adó, 1989-ben megje-
lent könyv, az Ártó-védő társadalom szerzője, dr. Losonczi 
Ágnes pályafutását ismertette, és a szociológus néhány 
gondolatát idézte fel hangsúlyozva, hogy a csaknem 30 
éves kötetben leírtak ma is aktuálisak. Dr. Losonczi Ágnes 
Széchenyi-díjas társadalomkutató felhívta a figyelmet 
arra, milyen nagy jelentősége van a társadalom számára 
annak, ha az egymást követő generációk képesek egy-
másra támaszkodni, az elődök tudására építkezni.
A XV. Magatartástudományi Napok megnyitóján dr. 
Kovács József, a Magatartástudományi Intézet igazgatója 
kiemelte a magatartástudományok interdiszciplinaritását, 
ami egyszerre jelent kihívást, és teszi érdekessé a kuta-
tómunkát és oktatási tevékenységet. A rendezvények két 
kiemelt témája a védők, azaz a gyógyítók és egészségügyi 
szakdolgozók társadalma, valamint az egészség és társa-
dalom viszonya a 21. században volt, a két nap alatt 8 ple-

náris előadáson, 84 szekció-előadáson és 5 work shopon vehetett 
részt a 130 résztvevő.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvas-
ható: http://semmelweis.hu/hirek/2017/06/12/arto-vedo-tarsa-
dalom-konferencia-parbeszed-a-tarsadalom-egeszseg-es-or-
vostudomanyok-kozott/
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Nagyobb megbecsülés és pontosabb szakmai 
követelmények – oktatói életpályamodell az 
ÁOK-on

Nyolc területen kezdett stratégiai fejlesztési programba az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) az Egészségügyi Menedzserképző 
Központ (EMK) szakmai támogatásával. Ezek egyike az oktatói életpályamodell, mellyel kapcsolatban dr. Hunyady László dékán, 
a projekt vezetője hangsúlyozta: a cél egy olyan rendszer, melyben az oktatók nagyobb megbecsülését tükröző juttatások mellett 
a szakmai követelmények is pontosabban megjelennek. A dékán mérföldkőnek nevezte, hogy az e havi fizetési jegyzéken már 
megjelent az oktatókat és kutatókat érintő, idei évi költségvetésben elfogadott béremelés.

Apáczai Csere János-
díjat kapott dr. Riba Pál
Pedagógusnap alkalmából Apáczai Csere János-díjjal tün-
tették ki dr. Riba Pált. A Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet egyetemi docense kiemelkedő hatású oktatási-ne-
velési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai 
gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége 
elismeréseként vehette át a díjat Balog Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől a Zeneakadémián.
Dr. Riba Pál 1991-ben végzett a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, azóta a Far-
makológiai és Farmakoterápiás Intézetben dolgozik. Fő kuta-
tási területei: az opioid tolerancia mechanizmusok kutatása 
in vivo; új típusú opioid vegyületek hatás-szerkezeti vizsgá-
lata in vitro bioassay rendszerekben, valamint a gerincve-
lői opioid mechanizmusok részletesebb vizsgálata rágcsálók 
in vivo intrathecalis injekciózásával. 2007-ben a Magyar Fel-
sőoktatásért Emlékplakettel ismerték el munkáját.

Az ÁOK és az Egész-
ségügyi Közszolgá-
lati Kar (EKK) együtt-
működésének keretei 
között, az ÁOK dékán-
jának felkérésére a 
2015/16-os tanévben 
egy vezetőképző tan-
folyamot állított össze 
a kar tanszékvezető-
inek az EKK Mene-
dzserképző Központja. 
Ennek egyik eredmé-
nyeként készült egy 
kari SWOT-elemzés, 
mely alapján meg-
fogalmazódott a 
nyolc kiemelt téma-
kör. Ezek közé tartozik 
az oktatói életpálya-
modell mellett a top 
200 egyetem projekt, 
melynek célja, hogy a 
különböző rangsorok-
ban előrébb jusson az 

egyetem, továbbá az oktatásfejlesztési, a klinikai oktatásfejlesz-
tési, a magánellátási, a klinikai kutatási, a szak- és továbbképzési, 
valamint az E-egyetem/E-ÁOK projekt. A nyolc projekt lényege, 
hogy javaslatokat készítsünk, milyen elvek és stratégiák mentén 
tud a kar előrébb lépni ezeken a területeken – hangsúlyozta a 
dékán. A projektek által javasolt, kari hatáskörön túlmutató intéz-
kedéseket a kar az egyetemi vezetés, illetve szükség esetén a 
fenntartó bevonásával kívánja megvalósítani.
Az oktatói életpályamodell javaslatainak kidolgozásában részt 
vesz dr. Reichert Péter, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigaz-
gatóság (EGFI) főigazgatója. E projekt első fontos eredménye, 
hogy a Szenátus által elfogadott költségvetés szerint az egyetem 
saját forrásból biztosítja, hogy ebben az évben az egészségügyi 
ágazati béremelésben nem, vagy csak részben érintett oktatói 
és kutatói munkakörben foglalkoztatottak bérébe is beépül az a 
bruttó 107 ezer forintos emelés, melyet az egészségügyi dolgo-
zók (szakorvosok) a jogszabály alapján megkaptak. Az idei költ-
ségvetésben dr. Szász Károly kancellár támogatásával beépített 
emelést az ÁOK mellett a FOK és a GYTK oktatói és kutatói is meg-
kapták. Ez az összeg a napokban kézhez vett bérjegyzékben már 
megjelent, és az EGFI tájékoztatása szerint következő hónapban 
ezt a kiegészítést – elkülönült jogcímen – januárig visszamenőleg 
is megkapják az érintettek. Az elfogadott költségvetés azt is tar-
talmazza, hogy ezt novemberben újabb, bruttó 100 ezer forintos 
emelés követi – emlékeztetett dr. Hunyady László.

A dékán elmondta, az életpályamodellel egy olyan rendszer 
kialakítása a cél, melyben a jelenleginél pontosabb szakmai köve-
telményeket is felállítanának a különböző szintek eléréséhez. Így 
a mostaninál pontosabban meghatároznák, hogy az oktatóknak 
a magasabb beosztások eléréséhez mennyit kell oktatni, figye-
lembe vennék a hallgatói véleményeket, és azt, hogy hol tart az 
oktató a habilitáció, illetve az MTA doktora cím megszerzésében. 
Javasolnák azt is, hogy ha valaki elér egy bizonyos szintet (pl. 
habilitáció megszerzése), akkor addig is automatikusan járjon a 
bérnövekedés, amíg nem kerül az illető magasabb beosztásba, 
vagyis az eredményekkel párhuzamos legyen a jövedelemnöve-
kedés.
Az oktatói életpályamodellel kapcsolatban a dékán szerint a fő 
kérdés, hogy az egyetem és a kar tud-e olyan jövőképet mutatni 
a fiatal kollégák számára, aminek hatására megéri a Semmelweis 
Egyetemen az oktatói pályát választani. A cél az, hogy minél több 
oktató hazatérjen, és motiváltan, az egyetemi feladatokra kon-
centráltan lehessen dolgozni – mutatott rá.
Mindehhez az egyetem által saját forrásból biztosított emelés-
nél többre van szükség a dékán szerint, aki kitért arra, hogy a 
négy orvoskar vezetője a közelmúltban közös javaslattal fordult 
a fenntartó minisztériumhoz. Ennek lényege, hogy az egészség-
ügyben elindult bérrendezési folyamatot párhuzamosan kövesse 
az egészségügyi felsőoktatásban dolgozók bérének rendezése.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Megtartotta akadémiai székfoglalóját 
dr. Schaff Zsuzsa

A vírus indukált hepatokarcinogenezis molekuláris mechanizmusa címmel tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását dr. Schaff 
Zsuzsa, a II. Sz. Patológiai Intézet professor emeritája, akit múlt év májusában választottak a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
rendes tagjává.

Az előadást megelőzően dr. Kosztolányi György, az MTA orvosi 
osztályának elnöke méltatta dr. Schaff Zsuzsa munkásságát. Az 
elnök kiemelte, hogy bár a patológia számos területét művelte, 
melyről nagyszámú közleménye is tanúskodik, elsősorban a vírus-
sejt kölcsönhatás, a májbetegségek etiopatogenezise és a májrák 
témakörével foglalkozott. Hatvan, többségében idegen nyelvű 
könyvfejezetet írt, idézeteinek száma 4288, Hirsch-indexe 33. 
Kitért arra is, hogy dr. Schaff Zsuzsa pályáját az I. Sz. Patológiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézetben kezdte, ahol harminc évig dolgo-
zott. Később, 2000-től nyolc évig vezette a II. Sz. Patológiai Inté-
zetet. Jelentős szakmapolitikai szerepet is vállalt, betöltötte az 
Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium, valamint a Pato-
lógiai Szakmai Kollégium elnöki tisztét is. Jelenleg az Egészség-
ügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsá-
gának az elnöke. Számos kitüntetésben részesült, egyebek mel-
lett Akadémiai Díjban, Batthyányi-Strattmann-díjban és Széche-
nyi-díjban.
Dr. Schaff Zsuzsa az MTA nagytermében megtartott telt házas 
előadásában visszaemlékezett a kezdetekre, köszönetet mondva, 
hogy az egyetemi évek alatt a dr. Baló József vezette intézetbe 
kerülhetett. Itt dr. Sellyei Mihály volt a gyakorlatvezetője, és 
tulajdonképpen az ő hatására lett patológus, bár kezdetben 
gyermekorvosnak készült. Az egyetem elvégzése után immár dr. 
Lapis Károly igazgató küldte külföldre, mégpedig Párizsba, ahol 
beleszeretett a molekuláris biológiába. 
Ezt követően két évet tölthetett az Egyesült Államokban, a Natio-
nal Institute of Health-ben (N.I.H. Bethesda, MD). Itt kezdett fog-
lalkozni a vírus és a sejt kölcsönhatásával, melyet mindig abból a 
szempontból vizsgált, hogy milyen történések következnek be a 
sejtekben a vírus hatására. Később további két évet dolgozott az 
USA-ban, az N.I.H.-ben az International Agency on Research on 
Cancer Eleanor Roosevelt ösztöndíjával, majd a Food and Drug 
Administration visiting professoraként. Ekkor kerültek munkája 
fókuszába igazán a hepatitis vírusok. Az ottani laboratóriumban 
ugyanis részben a hepatitis B vírussal foglalkoztak, valamint az 
akkor újdonságnak számító, úgynevezett non-A non-B-hepatitis-
sel, melyről később bebizonyosodott, hogy igazán két vírust tar-
talmaz: a hepatitis C-t és E-t. Dr. Schaff Zsuzsa azzal a munkacso-
porttal dolgozott, mely először azonosította a hepatitis C-vírust. 
Azt is vizsgálták, hogy ezek a vírusok hogyan hoznak létre elsőd-
leges májrákot. Elsőként mutatták ki, hogy a hepatitis C vírus core 
komponense a zsíranyagcsere zavarát okozza, mely munkájukra 
500-at meghaladó hivatkozást kaptak.
Az aktuális kutatások közül kiemelte a mikroRNS-ek vizsgálatát, 
melyet jelenleg dr. Kiss András docens irányít a II. Sz. Patológiai 
Intézetben. Számos tumorban olyan mikroRNS változásokat tud-
tak kimutatni, melyek nagymértékben jellemzik az adott tumort. 
A munkacsoport hosszú távú célja, hogy a manapság folyékony 
biopsziának nevezett vérből és egyéb folyadékokból is ki lehes-
sen mutatni a mikroRNS-ek jellegzetes mintázatának változását, a 
szövetekhez hasonlóan. Ezt az onkológiai területen dr. Matolcsy 
András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet vezetője 
által koordinált egyetemi  onkogenomikai projekt keretén belül 
remélik megvalósítani. 

Kitért a sejtkapcsoló struktúrák gerincét alkotó klaudin moleku-
lacsalád vizsgálatára is, mellyel II. Sz. Patológiai Intézetben több 
munkacsoport is foglalkozott a vezetése alatt, és számos PhD-ér-
tekezés alapját képezte. A dr. Kiss András vezette májmunkacso-
porton kívül, kiemelte dr. Kulka Janina emlőmunkacsoportját, 
dr. Borka Katalin pancreascsoportját, dr. Lotz Gábor urológiai 
tumorok területén végzett értékes vizsgálatait. Megemlítette a 
laboratóriumában zajló, autofágiát érintő kutatásokat is, mely-
ben dr. Werling Klárával, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika docen-
sével dolgoznak együtt. 
Dr. Schaff Zsuzsa előadásában kiemelte, számára mindig prioritás 
volt, hogy munkatársai végezzenek tudományos munkát, és ne 
váljon szét az intézetben a kutatás és a patológiai rutin. Előadása 
végén köszönetet mondott tanszékvezető elődjének, dr. Kádár 
Annának. Visszautalt arra is, hogy a tanszékvezetése alatti nyolc 
évben komoly felújítási munkák történtek az intézetben, melyet 
stabil anyagi helyzetben, egy nagyon felkészült gárdával adott 
át. Elsők között hozták létre vezetése mellett az intézet keretei 
között a molekuláris diagnosztikai laboratóriumot, melyet utóda, 
dr. Tímár József igazgató fejlesztett tovább és emelt magas 
szintre. Ugyancsak köszönetet mondott azon egyetemi intéze-
tek, klinikák vezetőinek és munkatársainak, akikkel hosszú évti-
zedek alatt együtt dolgozhatott és számos közleményben lehe-
tett társszerző.
Dr. Schaff Zsuzsa úgy fogalmazott: nagyon megtisztelő volt szá-
mára látni, hogy az akadémikusokon kívül számos patológus, 
onkológus és gasztroenterológus kollégája jelen volt a székfog-
laló előadásán.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/06/12/megtartotta-akademiai-szekfog-
lalojat-dr-schaff-zsuzsa/ 
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A 70 éves dr. Romics Imrét köszöntötték a 
MUOT VIII. Kongresszusán

Rendhagyó megnyitóval indult a Magyar Uroonkológusok Társasága (MUOT) VIII. Kongresszusa. Ahogy arra dr. Nyirády Péter, az 
Urológiai Klinika igazgatója felhívta a figyelmet, a rendezvény szokásosnál is nagyobb számú résztvevője annak köszönhető, hogy 
sokan szerették volna 70. születésnapja alkalmából köszönteni dr. Romics Imrét, a MOUT elnökét, a klinika egyetemi tanárát és 
korábbi igazgatóját.

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes az egyetem veze-
tése nevében szólt az ünnepelthez. Leszögezte, hogy a Romics 
név sokat jelent az egyetem számára, és hozzátette, hogy ő maga 
dr. Romics László rector emeritusnál államvizsgázott, aki dr. 
Romics Imréhez hasonlóan követte és támogatta pályáját. Mint 
mondta, dr. Romics Imrére egyfajta mentorként tekint, akinek két 
legfontosabb tulajdonságaként az emberséget és a szakmaiságot 
jelölte meg.
Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja, dr. Hunyady 
László megtiszteltetésnek nevezte, hogy születésnapján köszönt-
hette a professzort. Szavai szerint hiába szokás az urológiát kis 
szakmának nevezni, a páciensek számára mindig az a betegség 
a legfontosabb, amiben érintettek, ha pedig valaki uroonkológiai 
betegségben szenved, arra ez talán különösen igaz. Dr. Romics 
Imrét méltatva leszögezte, hogy mind az Urológiai Klinika, mind a 
hazai urológiai szakma nemzetközi szintre emelésében meghatá-
rozó szerepet töltött be. Németországban megszerzett tapaszta-
latai alapján műtéti technikákat honosított meg, valamint pezsgő 
szakmai életet indított be a klinikán, számos rendezvényt szer-
vezve – mondta dr. Hunyady László. Kiemelte, hogy szakmája 
európai akadémiájának (Association of Academic European 
Urologists) nem csak tagja, hanem elnöke is volt, aki 2015-ben 
elnyerte a Semmelweis-emlékérmet.
Pontosan tudja, hogy kicsoda, és miért született erre a Földre – 
jellemezte az ünnepeltet dr. Kásler Miklós, az Országos Onkoló-
giai Intézet főigazgatója. Hangsúlyozta, hogy a professzor soha 
nem tett kompromisszumot, mindig képviselte az identitását, 
megbecsülte, tisztelte, méltányolta a környezetét, és szerette 
barátait, cserébe hasonló támogatást kapott vissza mindenki-
től. Dr. Romics Imrét szerető család veszi körül, a betegek hálája 
végigkíséri életét, tanítványai pedig tisztelik és szeretik – mondta 
a főigazgató.
Az Európai Urológus Társaság részéről Manfred Wirth profesz-

szor Drezdából és Chris Chapple Sheffieldből videóüzenetben 
fejezték ki jókívánságaikat, míg Dietmar Bach professzor Bonn-
ból személyesen köszöntötte, és gratulált születésnapja alkalmá-
ból dr. Romics Imrének, egykori munkatársának.
Dr. Nyirády Péter egy Gyémánt László festőművész által készí-
tett portrét adott ajándékba az ünnepeltnek, amely kép a klinika 
igazgatói irodájában kap helyet.

Dr. Romics Imre a köszöntéseket fogadva röviden összefoglalta 
az elmúlt 40 éves pályafutását, mivel, mint felidézte, épp 40 esz-
tendővel ezelőtt jelent meg első uroonkológiai témájú írása. 
Többek között szólt arról, hogy Magyarországon elsőként fog-
lalkozott a prosztatarák komplex kivizsgálásával, gyógyszeres és 
sebészi kezelésének, valamint a betegek szűrésének megszer-
vezésével. Nevéhez fűződik többek között a PSA (prosztata spe-
cifikus antigén) hazai alkalmazásának bevezetése. Több mint 20 
éve szervez tudományos üléseket, szakmai szimpóziumokat, az 
Uroonkológiai Társaság, illetve az Uroonkológia című szaklap ala-
pítója. Pályafutásából kiemelte az Uroonkológiai Centrum elin-
dítását is. Mint elmondta, eddig összesen mintegy 800 előadást 
tartott, ebből 550-et uroonkológiai témában, a 492 dolgozatá-
ból 296 szintén ebben a témakörben született, ide értve kanditá-
tusi és nagydoktori dolgozatait. Díjai közül különösen fontosnak 
tartja az Európai Urológiai Társaság uroonkológiai szekciójától 
kapott elismerést, az ESOU Lifetime Achievement Awardot (2014), 
valamint a Genersich-díjat (2011). Hidd nekem el, jól élt, ki tudott 
jól visszavonulni, mert ki-ki éljen csak sorsa határai közt – idézte 
beszéde végén Ovidius szavait, majd bejelentette a MUOT elnök-
ségéről való lemondását. A kongresszus résztvevői egy rögtön-
zött közgyűléssé alakulva ezt követően dr. Romics Imre javasla-
tára dr. Nyirády Pétert szavazták meg az elnöki poszt betöltésére.
A MUOT VIII. továbbképző kongresszusának témái az egyes szek-
ciókban a prosztata-, vese- és húgyhólyagdaganatok, valamint a 
képalkotó diagnosztikai eljárások voltak.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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70. születésnapján köszöntötték dr. Rihmer 
Zoltán Széchenyi-díjas pszichiátert

Pályatársai, tanítványai, barátai köszöntötték dr. Rihmer Zoltánt, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi tanárát a 70. 
születésnapja alkalmából rendezett ünnepi szimpóziumon a Semmelweis Szalonban.

Dr. Bagdy György tudományos 
rektorhelyettes megnyitó beszé-
dében összefoglalta az ünnepelt 
pályafutásának fontosabb állo-
másait: 1971-ben Pécsett szerezte 
meg diplomáját, majd a Pomázi 
Munkaterápiás Intézetben töltött 
két év után 1973-tól 2007-ig dol-
gozott az Országos Pszichiátriai 
és Neurológiai Intézetben (OPNI), 
ahol 1983-tól osztályvezető főor-
vos volt az intézet bezárásáig. 
2007 óta a Pszichiátriai és Pszicho-
terápiás Klinika munkatársa, 2013-
tól a Nyírő Gyula Kórház – Orszá-
gos Pszichiátriai és Addiktológiai 
Intézet (OPAI) Öngyilkosság meg-
előző és kutató laboratóriumá-
nak vezetője. Az orvostudomány 
kandidátusa tudományos foko-
zatot 1995-ben, az MTA doktora 
címet 2004-ben nyerte el, 2007-
től címzetes egyetemi tanár. Dr. 
Rihmer Zoltán klinikai és tudomá-
nyos-kutatási területe a kedély- és 
szorongásos betegségek geneti-
kai-biológiai, illetve klinikai-epi-
demiológiai vonatkozásai, a haté-
kony terápiák kidolgozása és az 
öngyilkossági veszély előrejel-
zése. Számos hazai és nemzetközi 
tudományos társaság tagja, illetve vezetőségi tagja – tette hozzá 
dr. Bagdy György. Kutatási eredményeiről több mint 520 tudomá-
nyos közleményben számolt be (több mint 260 angol nyelven), 
egy saját és négy szerkesztett könyve jelent meg, több tucat tan-
könyvfejezetet is jegyez. Kumulatív impakt faktora 570 felett van, 
független idézettsége 5400 fölötti, Hirsch-indexe 42. Publikáci-
óiért négy alkalommal részesült a Magyar Pszichiátriai Társaság 
Nyírő Gyula Nívódíjában. Elnyerte a New York-i Columbia Egye-
tem és az American Foundation for Suicide Prevention által ado-
mányozott Brickell Suicide Research kitüntetést, a Magyar Pszichi-
átriai Társaság Elnöki különdíját és az Oláh Gusztáv Életműdíjat, a 
Nemzetközi Bipoláris Betegség Kutatása Alapítvány Aretaeus-dí-
ját, a Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György-díját, 2012-ben az 
International Society of Neurobiology and Pharmacopsychiatry 
által adományozott Aristoteles Gold Medal in Lifetime Achive-
ment in Mental Health díjat, és 2012-ben Széchenyi-díjat vehe-
tett át.
Maurizio Pompili római pszichiáter professzor előadásában 
elmondta, hogy kezdő pszichiáter kora óta Rihmer professzor 
volt a mentora, és azóta is számos közös kutatásban dolgoznak 
együtt.
A klinika egyetemi tanára, dr. Bitter István felidézte, hogy a 70-es 
években dr. Rihmer Zoltántól hallott először a bipoláris betegek 
többnyelvűségéről. Szót ejtett arról is, hogy milyen gördülékeny 
együttműködésben írták meg az 1989-ben megjelent, tudatosan 
olvasmányosnak és érdekesnek szánt Gyakorlati pszichofarma-

kológia című, két kiadást megélt 
könyvüket.
A magyar pszichiáterek hajlamo-
sak magukat a körülmények áldo-
zatainak tekinteni, mégis van egy 
olyan ember, aki a szocializmus 
végnapjaiban igazán hátrányos 
helyzetből került be a nemzetközi 
szakmai vérkeringésbe – szólt dr. 
Purebl György a Magyar Pszichi-
átriai Társaság nevében. Hozzá-
tette, hogy dr. Rihmer Zoltán pél-
dája azt mutatja, hogy a sikerhez 
elsősorban lendületre és kreati-
vitásra van szükség. Fáklya vagy, 
ragyogj még sokáig, és maradj 
pozitív példa – zárta köszöntőjét.
Dr. Faludi Gábor, a Pszichiátriai 
és Pszichoterápiás Klinika egye-
temi tanárának köszöntőjét dr. 
Réthelyi János, a klinika igazga-
tója, a szimpózium házigazdája 
olvasta fel. Mint elhangzott, az 
öngyilkossági hajlam és a bipolá-
ris betegség kutatása átszövi dr. 
Rihmer Zoltán tudományos kül-
detését, aki fiatal orvos korától 
kezdve egyfajta szobrászként ala-
kítja, faragja a témát. Sokat tettél 
a magyar pszichiátria öregbítésé-
ért, szakmánk nemzetközileg legis-

mertebb magyar képviselője lettél – idézte az igazgató.
A Széchenyi-díjas pszichiáter születésnapján köszöntőt mondott 
továbbá dr. Balázs Judit, dr. Bánki M. Csaba, dr. Füredi János, 
dr. Gonda Xénia, dr. Janka Zoltán, dr. Torzsa Péter, valamint dr. 
Németh Attila.
Dr. Rihmer Zoltán valamennyi meghatározó munkahelyé-
nek köszönetet mondott, köztük az OPNI-nak, a Semmelweis 
 Egyetemnek és az OPAI-nak, illetve minden munkatársának, akik-
kel együtt dolgozott. Röviden bemutatta családját, és leszögezte, 
hogy az ő pályafutásához elengedhetetlen egy ilyen kiváló, 
 támogató háttér. Pályakezdésére visszaemlékezve elmondta, 
hogy 1970-ben jelent meg először Lipótmezőn, ahol megta-
nulta, hogy kell viszonyulni a betegekhez és a hozzátartozók-
hoz.  Számos pályatársának mondott köszönetet, mások mellett 
a szimpózium felszólalóinak is. Mint mondta, mindig is örömet 
jelentett számára, ha segíthetett másoknak, és büszke rá, hogy 
ilyen nagyszerű embereknek tudott ötleteket adni, segítséget 
nyújtani.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/19/70-szuletesnapjan-koszontot-
tek-dr-rihmer-zoltant/

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Tudományos ülés dr. Cserháti Endre 85. 
születésnapja alkalmából

Tudományos ülést tartottak dr. Cserháti Endre 85. születésnapja tiszteletére az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. Cserháti pro-
fesszor a hazai és nemzetközi gyermekgyógyászat, azon belül is a gyermek-tüdőgyógyászat elismert személyisége – hangsúlyozta 
dr. Szabó Attila megnyitó beszédében, melyet pályatársak, kollégák és tanítványok előadásai követtek.

Dr. Cserháti Endre 1956-ban lépett be az I. Sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinika kapuján, és azóta minden nap itt van köztünk, 
mai napig aktívan és fáradhatatlanul gyógyítja a gyerekeket és 
oktatja a hallgatókat, valamint a fiatal kollégákat – hangsúlyozta 
dr. Szabó Attila. Mint hozzátette, Cserháti professzor jelenleg is a 
német nyelvű gyermekgyógyászati oktatás motorja, valamint a 
klinika évkönyveinek szerkesztője – a 178 éves intézet történelme 
minden apró részletének ismerője és kutatója. Dr. Cserháti Endre 
olvasta és ismeri Albert Schweitzer szavait, és eszerint is él: a 
fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és lélek állapota 
– mutatott rá az igazgató.
A köszöntő után dr. Cserháti Endre úgy fogalmazott, nem tölti 
el szomorúsággal az évek múlása, mivel arra gondol, mi min-
dent adott számára az élet. Sok minden benne volt ebben az 
életben, így például mikor egy kisrepülőgéppel a Mount Everest 
csúcsára repültek, a piramisok, a nagy székesegyházak, és a sok 
egyéb dolog, amit látott a világból, vagy éppen az olyan jelen-
tős tudósokkal ápolt kapcsolatok, akik ma már tankönyvi nevek 
– emlékezett vissza. – Ezt az egész életet egy valami fogja össze: 
a gyermekklinikán töltött majdnem 61 év – fogalmazott. Mint a 
professzor elmondta, boldoggá teszi, hogy olyanokkal dolgozhat, 
akikre élete minden pillanatában szeretettel és tisztelettel gon-
dolhat. Jó dolog minden reggel bejönni a klinikára, és még min-
dig lehet tanulni minden nap valamit – jegyezte meg.
A tudományos ülés keretében dr. Gyurkovics Kálmán (Somogy 
megyei Kaposi Mór Oktató Kórház) a gyermekpulmonológia 
hazai oktatásáról, kutatásáról és a gyógyításról tartott előadást. 
Szólt arról, hogy dr. Cserháti Endre az asztmaterápia vezéregyé-
nisége volt, folyamatosan követte a nemzetközi eredményeket, 
sőt az első nemzetközi protokollok kialakításában személyesen 
is részt vett. Visszaemlékezett arra a mérföldkőre is, hogy 2000-
ben uniós szinten született megegyezés a gyermekpulmonoló-
giai szakképzés szabályozásáról, mely folyamatnak mindketten 

részesei voltak. Kitért arra is, hogy 2003-ban a terület első szak-
könyvét Cserháti professzor szerkesztette.
Dr. Losonczy György, a Pulmonológiai Klinika igazgatója a lég-
szennyezés prenatális hatásairól beszélt. Ha in utero éri a fejlődő 
magzatot a belélegzett szennyeződés, annak is komoly rövid- 
és hosszútávú következményei lehetnek – mutatott rá. Ismerte-
tett egy kutatást, mely kimutatta, hogy a terhesség alatti anyai 
nikotinfogyasztás hatással van a magzati tüdőfejlődésre, a tüdő 
súlya, térfogata megsínyli ezt. Az akut szennyeződés hatásai is 
jól kimutathatók, amit bizonyítanak a World Trade Center-ka-
tasztrófa után a közelben élő várandósokkal kapcsolatban vég-
zett mérések. Dr. Losonczy György megemlékezett dr. Cserháti 
Endre korábbi barátjáról, a Pulmonológiai Klinika előző igazgató-
járól, dr. Magyar Pál professzorról is.
Dr. Novák Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyó-
gyászati Klinikájának egyetemi tanára Az örök fiatalság titka cím-
mel tartott előadást, melyben egyebek mellett szólt a légutak és 
az öregedés kapcsolatáról is. A tüdő teljes funkcióját 20-25 éves 
korra éri el, onnan évente általában 1 százalékot csökken még 
betegség nélkül is. Végigtekintett híres történelmi személyisé-
gek életén, hogy ki milyen praktikákkal tartotta fiatalon magát. 
Mint mondta, Cserháti professzor esetében ez a módszer, vagyis 
az örök ifjúság titka a gondolkodás és az aktivitás.
Dr. Mezei Györgyi, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika allergo-
lógusa, pulmonológusa elsősorban az allergiáról beszélt előa-
dásában, a professzorhoz fűződő emlékeit is érintve. Sorsának 
egyik meghatározó ajándékának nevezte, hogy Cserháti profesz-
szor mellett kezdhetett orvosként dolgozni. Méltatta, hogy vele 
együtt összesen heten írták sikeres kandidatúrájukat, később 
PhD-munkájukat dr. Cserháti Endre vezetése mellett. Az elfogu-
latlan írásmód őrének nevezte a professzort, aki – mint mondta 
– nemcsak főnöke, de atyai tanítója is volt.
Dr. Halász Adrienn (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Inté-
zet) előadásában Cserháti professzorról, mint mesteréről beszélt, 
akit nemcsak a tudományban, de életében is tanítójának tekint. 
Az orvosnak alázattal kell viseltetnie a betegséggel szemben, mert a 
betegség erősebb – mai napig kíséri ez a professzortól tanult gon-
dolat, csakúgy, mint az, hogy amit tud, azt adja át a fiataloknak.
Dr. Tulassay Tivadar rector emeritus, a klinika egyetemi tanára a 
gyermekkori tüdőbetegségek perinatológiai gyökereiről beszélt 
előadásában, melyet – mint fogalmazott – Cserháti professzor-
nak ajánl, akivel évtizedeken át dolgozott együtt a klinika felvi-
rágoztatásáért. Előadása konklúziójaként kiemelte: az intrauterin 
fejlődés során elszenvedett zavar kihat az egyes szervek későbbi 
működésére is, ez alól nem kivétel a tüdő sem. Több kutatási 
eredményen keresztül bemutatta, hogy a koraszülöttek morfoló-
giai és funkcionális eltérései nyomot hagynak, és alapul szolgál-
nak későbbi tüdőbetegségek kialakulásához.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/22/tudomanyos-ules-dr-cserha-
ti-endre-85-szuletesnapja-alkalmabol-2/
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The international workshop related to HAE has had its 
10th anniversary

The physicians of the University, who were volunteering 
to help patients in Africa, returned to Hungary

Several departments of Semmelweis University 
participated in Ultrabalaton

The international workshop related to the most cur-
rent questions of HAE (hereditary angioedema) called 
C1-Inhibitor Deficiency Workshop was organized for 
the 10th time this year. The main organizers of the 
event were Dr. Henriette Farkas, Professor of the 3rd 
Department of Internal Medicine and Dr. Lilian Varga, 
Senior Research Fellow. The opening speech of the 
workshop was held by Dr. László Hunyady, Dean of 
the Faculty of Medicine. Altogether 350 participants 
arrived at the event from 42 countries.
During his opening speech Dr. László Hunyady empha-
sized the importance of this event, since the organiz-
ers have managed to establish such a community of 
professionals within this particular area, who greatly 
contribute to international research and to the devel-
opment of health care. 
– The focus of the lectures was primarily the discovery 
of the genetic background of HAE (hereditary angi-
oedema), the emergence of the disease, its patho-
mechanism, the development of the patients’ quality 
of life and new treatment opportunities. One of the 
specialties of the 4-day workshop organized every other year is 
that the participants arrive from a wide variety of areas: there are 
researchers, clinicians, laboratory professionals as well as repre-
sentatives of patients’ associations and CRO companies dealing 
with drug development. Recently this range has been supple-
mented by the participation of health professionals. Since HAE 
patients often give the injections to themselves in case of an 
edematous attack, nurses especially have a very important role 
in teaching this process to them properly – said Dr. Henriette Far-
kas, Professor at the 3rdDepartment of Internal Medicine, Head 
of the National Angioedema Centre operating at the 3rdDepart-
ment of Internal Medicine at Semmelweis University.

Two physicians of the Department of Otorhinolaryngology, Head 
and Neck Surgery at Semmelweis University were members of 
the volunteer medical team of the African-Hungarian Union in 
Malawi: Dr. Gábor Polony senior lecturer and Dr. Gábor Forgács 
resident doctor. 
The special volunteer medical team, which had 5 members, man-
aged to carry out 44 otorhinolaryngological operations in the 

Several teams of different clinics and departments at Semmelweis 
University have accomplished the 220 km length of the 11th Ult-
rabalaton running and biking race including the Heart and Vas-
cular Centre, the 1st Department of Paediatrics, the 2nd Depart-
ment of Paediatrics as well as the 2nd Department of Obstetrics 
and Gynaecology. The race start was in Balatonaliga. Individuals 

87 abstracts were received, 7 oral and 2 poster sections were 
held and all the abstracts will be published in the journal enti-
tled Allergy, Asthma and Clinical Immunology. Out of the four best 
young researchers award two were awarded to the members of 
the research team of the 3rdDepartment of Internal Medicine: 
Márta Debreczeni, PhD student and Anna Koncz, a student of 
the Students’ Scientific Association.

Read more: 
http://semmelweis.hu/english/news/2017/06/
the-international-workshop-related-to-hae-
has-had-its-10th-anniversary/

African country during two weeks. Their youngest patient was 5 
months’ old, while the oldest was at the age of 72.
Read more: 
http://semmelweis.hu/english/news/2017/06/
the-physicians-of-semmelweis-university-who-
were-volunteering-to-help-patients-in-africa-
returned-to-hungary/

and teams all had altogether 32 hours to run or bike around Lake 
Balaton.
Read more: 
http://semmelweis.hu/english/news/2017/06/
several-departments-of-semmelweis-univers-
ity-participated-in-ultrabalaton/
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Kutatói Szalon: A tudományos eredmények 
megismételhetőségének kérdései

A tudományos eredmények reprodukálhatóságának kérdésköre volt a májusi Kutatói Szalon témája, ahol ezúttal dr. Makara B. 
Gábor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa és dr. 
Prohászka Zoltán, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára tartottak előadást.

Dr. Karádi István, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi 
tanára, az MTA levelező tagja házigazdaként leszögezte, hogy 
az orvostudomány dinamikus fejlődésének köszönhetően folya-
matosan újabb és újabb eredmények jelennek meg eddig meg 
nem oldott betegségek patomechanizmusainak feltárásával, ami 
a gyógyulás reményével járó terápia kidolgozására ad lehetősé-
get. Az alapkutatók végső soron a betegellátás számára termel-
nek – mondta. Az eredményeknek azonban csak néhány száza-
léka tekinthető valódi, kézzelfogható felfedezésnek, miközben 
ezek alapozzák meg az egészségügy társadalmi reputációját – 
folytatta. A cél tehát, hogy a tudományos szaklapokban megje-
lenő eredmények relevánsak, objektívek, rövid és hosszú távon 
is hasznosak legyenek – jelölte meg a Kutatói Szalon témájának 
kiindulópontját.
Dr. Makara B. Gábor előadásában leszögezte, hogy minden adat-
gyűjtés véletlen hibáknak van kitéve, különösen igaz ez azokban a 
tudományágakban, amelyek lényege az adatokon alapuló követ-
keztetések levonása. A tudomány – nem csak az orvostudomány 
– jelentős mértékű reprodukálhatatlanságát, többek között olyan 
elismert kutatók is bizonyítottak már, mint John P. A.  Ioannidis, 
a Stanford Egyetem professzora, aki matematikai, statisztikai, szo-
ciológiai okokra is visszavezette a magas számú fals pozitív kuta-
tási eredményeket. A megismételhetetlenség okai közt sorolta 
a szándékos csalást, a tudatos adatmanipulációt, az elfogultsá-
got (ún. hipotézis myopia), a módszertani és tervezési hibákat. 
A fals pozitív eredmények jelentősebb társadalmi okaiként emlí-
tette például, hogy az érdekes és élvonalbeli helyen publikált 
eredmények jelentős anyagi haszonnal járnak a kutatók számára. 
A magas impakt faktorú folyóiratok presztízsük fenntartása érde-
kében szinte csak a szenzációs eredményeket közlik, amit várha-
tóan sokan fognak majd idézni – mondta az akadémikus.
Dr. Makara B. Gábor ismertette Paul E. Smaldino és Richard 
McElreath (University of California) nemrég megjelent, nagy 
vissz hangot keltett tanulmányát (The natural selection of bad 

science), amelyben egy szociológiai modellben gyűjtötték össze 
a tudományban jelen lévő torzító ösztönző tényezőket. A rossz 
tudomány evolúciós modellje szerint a negatív irányú kulturális 
fejlődést ezek az ösztönző tényezők adják, a publikáció viszi előre 
az intézményt és a tudományt egyaránt. Ugyanakkor a gyenge 
tervezés sok fals pozitív eredményt hoz, mégis az a legterméke-
nyebb a versenyző laborok közül, amelyik a legtöbb ilyen hibás 
eredményt hozza létre egységnyi idő alatt. Az akadémikus fel-
hívta a figyelmet, hogy a reprodukálhatatlan, ám dollármilliár-
dokat elnyelő tudományos eredményekről szóló írások laikusok 
számára is elérhetőek, ami magában hordozza annak a veszé-
lyét, hogy a közvéleményben tudományellenesség alakuljon ki. 
A probléma lehetséges megoldásai közt említette a kutatóképzés 
reformját, az erősebb tudományfilozófiai és etikai alapok átadá-
sát, a statisztikai kultúra növelését.
A Kutatói Szalon második előadását dr. Prohászka Zoltán tar-
totta. Ismertette, hogy régen konkrét megfigyeléseket kötöttek 
össze a következménnyel, így figyelték meg például a kloroform 
altató hatását. Ebből arra lehet következtetni, hogy az embe-
rekben ösztönösen benne van a felfedezésszerű közlés. Az első 
dokumentált, valódi vizsgálati alapokon nyugvó orvosi mű egy 
cáfolat volt az érvágás tüdőgyulladással szembeni hatékony-
sága ellen, amit Pierre-Charles-Alexandre Louis francia klini-
kus írt 1836-ban – mondta dr. Prohászka Zoltán, aki emlékezte-
tett, hogy Semmelweis Ignác Rokitansky professzor klinikáján 
dolgozott, aki Louistól vette át az adatok feldolgozásán alapuló 
módszertant, és Semmelweis ehhez hasonló összehasonlító ada-
tokat használt munkája során. Az első igazi randomizált klinikai 
kísérlet 1948-ban zajlott, amikor az első hatékony antituberkulo-
tikumot előállították, de csak kis mennyiségben tudták legyár-
tani. Sir Austin Bradford Hill a kezelés hatékonyságát statisz-
tikai adatokkal kívánta bebizonyítani, és az ő munkája nyomán 
fogalmazódtak meg az ún. Hill oksági kritériumok, amelyek közül 
az egyik legfontosabb a következetesség, azaz, hogy az eltérő 
körülmények között, független mintán végzett megfigyelések 
azonos eredményhez vezetnek. A téma felvezetése után a pub-
likációs torzítással, valamint a közzétett eredmények utólagos 
ellenőrzésével, vagyis metaanalízissel folytatta előadását dr. Pro-
hászka Zoltán. A Semmelweis Egyetemen folyó kutatások gyakor-
latáról elmondta, hogy évek óta folyik a biostatisztikai képzés a 
PhD-hallgatók számára, azonban szükséges lenne a témaveze-
tők továbbképzése is, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy 
pl. a metaanalízisekhez kapcsolódó munkafolyamatot (checklist) 
is ismerni kell, és csak megbízható, megismételt eredményeket 
lenne szabad további vizsgálatok kiindulópontjának tekinteni. Dr. 
Prohászka Zoltán a sikeres kutatások alapjának nevezte a vizsgá-
latok gondos tervezését.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek /2017/05/12/a-tudomanyos- eredme -
nyek-megismetelhetosegenek-kerdesei-a-kuta-
toi-szalonban/
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Asklepios Medical School trauert um ihren 
ehemaligen Geschäftsführer

Prof. Dr. Florian Steger neuer ACH-Fachverantwortlicher

Mit Erschütterung ist an der Asklepios Medical School (AMS) die Nachricht aufge-
nommen worden, dass Dr. med. Jörg Weidenhammer, Gründungsvater des Asklepios 
Campus Hamburg der Medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität (ACH), am 
24. Mai im Alter von 69 Jahren unerwartet verstorben ist.

Drei Fragen an Prof. Dr. Florian Steger, Universitätsprofes-
sor und Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und 
Ethik der Medizin der Universität Ulm und seit dem Sommer-
semester fachverantwortlichen Dozent am ACH:

Nach einem geisteswissenschaftlichen Studium, dem Studium der Humanmedizin, der Pro-
motion in Neurologie und der Weiterbildung zum Psychiater war Dr. Weidenhammer unter 
anderem Chefarzt beim Landschaftsverband Rheinland, Geschäftsführer des Herzzentrums 
Leipzig, Ärztlicher Direktor des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg und Mitglied der 
Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. 2008 wurde er Geschäftsführer 
der neu gegründeten AMS. In dieser Funktion hat er bis 2013 den ACH aufgebaut und gelei-
tet und wurde dafür von der Mutteruniversität in Budapest zum Ehrensenator ernannt. Mit 
seinem Einsatz für den ACH hat sich Dr. Weidenhammer höchsten Respekt und insbeson-
dere die Dankbarkeit aller verdient, denen sein unermüdliches Engagement für dieses Pro-
jekt neue Perspektiven eröffnet hat und weiter eröffnen wird.
Dr. Christoph Jermann, Nachfolger von Dr. Weidenhammer in der Geschäftsführung der 
AMS: – Dr. Weidenhammer hat die Grundlage für das gelegt, was den Campus heute ausmacht. 
Es ist sein Werk, das wir fortsetzen, und seine Vision, die wir zu verwirklichen versuchen, so gut 
wir können. Wie sicher viele in Deutschland und Ungarn, die Dr. Weidenhammer persönlich 
gekannt haben, werden wir ihn als einen außergewöhnlich klugen, gebildeten, kritischen, ide-
enreichen, unkonventionell denkenden und ebenso kommunikationsstarken wie tatkräftigen 
Gesprächs- und Kooperationspartner in Erinnerung behalten.

ACH mietet und bietet erneut Smartments an
Studierende, die als Nachrücker zum Wintersemester am Asklepios Campus Hamburg zugelassen werden, müssen sich keine Sorge 
um eine kurzfristige Unterkunft machen: Nach der positiven Erfahrung im vergangenen Jahr mietet der ACH erneut von Mitte 
September bis Mitte November drei voll ausgestattete serviced apartments in unmittelbarer Nähe zum Campus an. Sie können zu 
Semesterbeginn wochenweise gemietet werden (www.smartments.de; Ansprechpartnerin am ACH: s.groth@asklepios.com).

Prof. Steger, was hat Sie dazu bewogen, eine Fachverantwortung am 
ACH zu übernehmen?
Prof. Steger: Als Professor einer staatlichen Universität habe ich 
zwar keine Scheu vor privaten Anbietern und halte ein divers-
ifiziertes Angebot für wichtig. Gleichzeitig kann ich mich aber 
nur einer Institution verpflichten, die aus meiner Sicht in Wis-
senschaft und Lehre höchste Maßstäbe hat. Generell ist es mir 
sehr wichtig, dass mein Fachgebiet auf einem exzellenten Niveau 
unterrichtet wird; außerdem habe ich große Freude daran, mein 
Wissen weiterzugeben. Beim ACH konnte ich mit gutem Gewis-
sen zusagen, da er als Teil der Medizinischen Fakultät der Sem-
melweis Universität fungiert , welche zu den international aner-
kannten Universitäten zählt.

Was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen?
Prof. Steger: Ich lege Wert auf die Vermittlung einer wissenschaft-
lich wohl überlegten und gut begründeten Ethik. Meine Vor-
lesungen sollen sensibel machen für diese Konflikte, aber auch 
für Dilemmata, die schwer aufzulösen sind. Die Studierenden sol-

len möglichst bereits in der Ausbil-
dung Handlungsoptionen entwic-
keln lernen und eine Haltung festi-
gen: Medizin ist eine Handlungswis-
senschaft - wobei der idealen Norm 
des Handelns häufig andere Interes-
sen entgegenstehen, eine davon 
kann auf die Kurzformel gebracht 
werden: Ethik versus Monetik.

Konflikte im klinischen Alltag sind 
nachvollziehbar – wie sieht es in der 
Forschung aus?
Prof. Steger: Im Studium ist die 
Sicherung einer guten wissenschaft-
lichen Praxis zentral. Ich halte es für 
essentiell, die Studierenden früh an das Thema Wissenschaftli-
chkeit heranzuführen. Das ist wichtig für den täglichen Umgang 
mit zahlreichen Daten: Ärztinnen und Ärzte müssen sich mit 
jeder Form von Studien auskennen und sie interpretieren kön-
nen. Daher ist auch eine wissenschaftliche Studienabschlussar-
beit, wie sie am ACH verlangt wird, besonders sinnvoll.

Nicola Sauter-Wenzler

Weitere aktuelle Themen unter www.asklepios/ams.de sowie 
auf Facebook.
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Minden eddiginél több bor versenyzett a Semmelweis 
Egyetem Bora 2017 címért

Az idei évben 15 borvidék 119 bora négy kategóriában mérettette meg magát a Semmelweis Egyetem 2010-ben alapított borver-
senyén, melyre a minőség iránt elkötelezett 45 év alatti fiatal borászok nevezhettek. A győztes borok 2017-ben a Szekszárdi, a 
Neszmélyi és az Egri borvidékről kerültek ki.

Dr. Fejérdy Pál, a borverseny zsűrielnöke a Semmelweis Szalon-
ban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen felidézte, hogy a 
bornak, a kenyérrel együtt már az ősidőktől fogva fontos kultu-
rális jelentősége van. Utalt a Bibliára is, amelyben szintén számos 
történetben jut a bor kiemelt szerephez. Emlékeztetett, hogy a jó 
bor készítéséhez elengedhetetlen a szaktudás, és mint elmondta, 
a Semmelweis Egyetem Bora kiválasztása során ezt a szaktudást 
értékelte a zsűri.
Dr. Veres Gábor, a rendezvény házigazdája kiemelte, hogy a vak-
teszten nagyon szép és izgalmas borokat kóstolhattak a zsűrita-
gok, nagyon jó eredmények születtek, és kis különbségeken múl-
tak a helyezések.
Mind a négy kategória első három helyezettje aranyminősítést 
szerzett. A rendezvény borok között a középkategóriájú fehérbo-
rok versenyében harmadik helyen a Domaine Edegger Pincészet 
2013-as évjáratú Helbeck bora végzett. Második helyezést ért el 
a Daru Déli Dűlő Borbirtok Mediterrano Bianco 2016-os bora, a 
kategória győztese pedig a Hetényi Pincészet 2016-os évjáratú 
Fehér Cuvée elnevezésű bora lett.
A presztízs fehérbor kategóriában harmadik helyen a Basilicus 
Szőlőbirtok Tokaji Furmint Dűlőszelektált Lapis Dűlő 2015-ös évjá-
ratú bora végzett. Második helyet szerzett az Árpád-Hegy Pince 
2015-ös Veresek Furmintja. 2017-ben a reprezentációs fehérbor 
kategóriában a Semmelweis Egyetem Bora a Hilltop Neszmély 
Borászat 2015-ös évjáratú Ihlet Cuvée bora lett.
A rendezvény borok között a középkategóriájú vörösborok ver-
senyének harmadik helyén a Hetényi Pincészet 2013-as Cabernet 
Sauvignonja végzett. Második helyet nyert el a Gróf Buttler Borá-
szat Egri Cabernet Cuvée GB 2013-as évjáratú bora, míg a ren-
dezvény vörös kategóriát idén a Kovács Nimród Borászat 2012-es 
évjáratú Cool Noir bora érdemelte ki.
A presztízs vörösbor kategóriában harmadik helyet szerzett arany 
minősítéssel a Heumann Pincészet 2012-es Villányi Franc-ja, máso-
dik helyet ért el Liszkay Mihály őstermelő Cabernet Sauvignon 
2012-es évjáratú bora. 2017-ben a reprezentációs vörösbor kate-
góriában a Semmelweis Egyetem Bora a Takler Borbirtok 2009-es 
évjáratú Szekszárdi Cabernet Franc Reserve bora lett nagyarany 
minősítéssel.
A Semmelweis Egyetem nyolcadik alkalommal hirdette meg 
országos borversenyét a magyar borkultúra, és ezen belül a fia-

Csaknem 700-an vettek 
részt a Végzős Bálon

tal magyar borászok támogatására. A győztes borokat a korábbi 
évekhez hasonlóan egy vakteszten választotta ki az egyetem 
munkatársaiból, minősített borbírákból, valamint szakújságírók-
ból álló zsűri. A Semmelweis Egyetem Bora 2017 országos borver-
seny győztes borait az egyetemi egységek átkönyveléssel vásá-
rolhatják meg a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igaz-
gatóságtól.

Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honla pján ol  vash ató: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/05/19/minden-eddiginel-tobb-bor-
versenyzett-a-semmelweis-egyetem-bora-2017-
cimert/

674-en mentek el diplomaosztójuk előtt az Alumni Igazgatóság 
által szervezett hetedik Végzős Bál és Bankettre, amit a hagyo-
mányoknak megfelelően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben 
rendeztek meg. A rendezvényen az egyetem valamennyi kará-
nak végzősei képviseltették magukat. Az estét az egyetem veze-
tése nevében dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi 
Kar (ÁOK) dékánja nyitotta meg. – Orvosi diplomád, bajnoki címed 
mit sem érne, ha szüleid megvásárolták volna neked, hogy megkí-
méljenek a vizsgák, versenyek embert próbáló terhétől, ha verejtékes, 
kitartó tanulással, küzdelemmel nem te magad harcoltál volna meg 
értük – idézte Böjte Csaba szavait. Külön köszönetet mondott az 
ÁOK hallgatóinak, mivel az évfolyamban több újítást is bevezet-
tek, amelyek megvalósításában a diákok is tevékenyen részt vet-
tek. Mint elmondta, szeptembertől egy amerikai típusú rezidens-
képzést vezetnek be a III. Sz. Belgyógyászati Klinikán, első körben 
öt hallgató vehet majd benne részt, és a lényege, hogy idősebb 
és fiatalabb rezidensek dolgoznak együtt, miközben az idősebb 
tanítja is a fiatalabb kollégáját.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Epigenetikai kutatások és pszichiátria 
Dr. Monos Emil professzor, a Baráti Kör elnökének köszöntője után kezdetét vette az évad utolsó, nyár előtti SE Baráti Kör estje. 

Dr. Béres Nóra Judit, PhD-hallgató (a Baráti Kör Doktorandusz 
Kiválósági Díjasa, 2016) MikroRNS-ek intesztinális expressziójának 
összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben 
című előadásában ismertette: – A gyulladásos bélbetegségek 
(inflammatory bowel disease, IBD) a gasztrointesztinális traktus 
krónikus gyulladással járó megbetegedései, melyet a remissziók 
és relapszusok váltakozása jellemez. Jelentőségét növeli az évről 
évre növekvő incidencia. Az utóbbi években készült nagy eset-
számú vizsgálatok rámutattak, hogy az IBD közel 15-30 százalék-
ban gyermekkorban kezdődik, ami így élethosszig tartó beteg-
séget jelent. A gyermekkori IBD súlyosabb lefolyást mutat, gyor-
sabb progressziójú és kiterjedtebb bélérintettség jellemzi. Mind-
ezek következményes hatása lehet a növekedés elmaradása, a 
rosszabb csontsűrűség, és a késői pubertás. Éppen ezért kiemelt 
jelentőségű a korai kezdetű, gyermekkori IBD kialakulását elő-
segítő tényezők azonosítása. Az IBD patomechanizmusa jelen-
leg nem teljesen tisztázott, azonban az utóbbi években a tech-
nikai fejlődésnek köszönhetően egyre közelebb kerülünk a kór-
kép pontosabb megértéséhez. Mai feltételezésünk szerint az IBD 
genetikailag fogékony egyénekben környezeti tényezők hatására 
alakul ki, melynek során a bél immunrendszere kórosan aktiváló-
dik kontrollálatlan immunválaszt eredményezve. A genetikai fak-
torok szerepével csak részben magyarázható az IBD patogene-
zise: míg CD esetén 13,6 százalékban, UC-nál csupán 7,5 százalék-
ban jelentős a genetikai tényezők hatása. Éppen ezért az utóbbi 
években előtérbe kerültek az epigenetikai kutatások, melyek 
eredményei összekötő kapcsot jelenthetnek a genetika és a kör-
nyezeti tényezők IBD-ben betöltött szerepe között.
Az epigenetika olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyek követ-
keztében a DNS szekvencia változása nélkül nő a genom gene-
tikai sokfélesége. A sejtekben az epigenetika szintű szabályo-
zás négy fő formája valósul meg: a hiszton modifikáció, a DNS 
metiláció, az autoreguláció és a nem kódoló RNS-ek (miRNS, 
kis interferáló RNS-ek) által megvalósuló szabályozás. A mik-
roRNS-ek rövid, 19-26 nukleotidból álló nem-kódoló, egyszálú 
RNS-ek, melyek működésük során a génexpressziót transzkrip-
ciós, illetve poszttranszkripciós szinten szabályozzák. Működé-
sük során az mRNS nem transzlálódó részéhez (3’UTR) kötőd-
nek. Jelenleg több ezer mikroRNS ismert, melyek szerepet ját-
szanak számos biológiai folyamatban (differenciáció, apoptó-
zis, proliferáció), illetve több kórkép patomechanizmusában is. 

Dr. Réthelyi János egyetemi docens, a Pszichiátriai és Pszichote-
rápiás Klinika igazgatója Pszichiátria a betegágy mellett, az okta-
tásban és a laboratóriumban című előadásában megemlékezett 
az 1908-ban megnyitott Balassa utcai klinika történetéről, töb-
bek között kiemelve Schaffer Károly és Juhász Pál professzo-
rok örökségét, s felidézve Kopp Mária munkásságát is. A klinika 
a pszichiátriai betegek teljes spektrumát ellátja. Itt működik az 
országos hatáskörrel rendelkező forenzikus (igazságügyi) pszichi-
átriai munkacsoport is. 2015-ben rendelte el a Semmelweis Egye-
tem Szenátusa a Kútvölgyi Klinikai Tömb Klinikai és Kutatási Men-
tálhigiénés Osztályának összevonását, amely az egyetem felnőtt-

pszichiátriai ellátását egységesítette. A fekvőbeteg ellátás 107+82 
aktív és 24 kiemelt rehabilitációs ágyon történik. A klinikán össze-
sen 7 fekvőbetegrészleg működik akut, krízis addiktológiai, orga-
nikus, időskori pszichiátriai, affektív és pszichoterápiás profilok-
kal. Dr. Réthelyi János az oktatási feladatokról elmondta, a klinika 
a graduális képzésében a Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban 
(IV. évf.) és az Elmegyógyászat (V-VI. évf.) tantárgyak oktatásában 
vesz részt. Az Elmegyógyászat tantárgy oktatása blokkosított 
rendszerben, kiscsoportos formában (max. 8 fő), önálló beteg-
vizsgálaton nyugvó gyakorlatokkal történik. A pszichiáter szak-
orvosjelöltek képzésében a Semmelweis Egyetemnek meghatá-
rozó szerepe van. Első feladat a motivált jelöltek, orvostanhallga-
tók megszólítása, bevonása, számukra állás biztosítása. A klinikán 
szerteágazó kutatási munka folyik hazai és nemzetközi kollabo-
rációkkal. A legfőbb kutatási témák közé tartoznak a szkizofré-
niás és felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktív zavar (ADHD) vizs-
gálata, ezekben a kórképekben a magyar populáción történt epi-
demiológiai és genetikai vizsgálat. Fontos kutatási témák még az 
emóciók felismerésének és kifejezésének vizsgálata pszichiátriai 
betegeknél, virtuális valóság alkalmazásának lehetőségei a pszi-
chiátriában és pszichoterápiában, szorongásos és affektív zavarok 
vizsgálata, a pszichoterápiák hatékonyságának vizsgálata. 
A hallgatóság sok kérdéssel ostromolta és lelkes tapssal köszön-
tötte mindkét kiváló előadót. 
(A két előadás elolvasható teljes terjedelmében a Baráti Kör honlap-
ján.)

Urbán Beatrice
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In memoriam dr. Forgács Iván

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar nevében búcsú-
zom Forgács Iván Professzor Úrtól, aki utolsó évtizedeit az 
Egészségtudományi Kar professzoraként töltötte és a kar profesz-
szor emeritusa volt.
Forgács professzor úr arról volt híres, hogy vele könnyű volt jóban 
lenni és nehéz volt rosszban lenni. Derűs, elfogadó személyisége 
számos nehézségen lendítette át élete során. Olyan történelmi 
időkben élt és alkotott, amikor nehéz volt igaz embernek meg-
maradni, ám neki ez maradéktalanul sikerült. 1933-ban született, 
idén februárban töltötte be 84. életévét. Gyermekként megélte 
a II. világháború borzalmait, medikusként az 56-os események 
középpontjába került, amikor október 23-án szigorlóként átvál-
lalt egy ügyeletet a Vas utcai Kórház Szülészeti Osztályán, szak-
mai pályájának vége felé pedig a rendszerváltás következett. Szá-
mos nehézségen segítette át a biztos családi háttér, szülei támo-
gatása. Pályája alakulásában a véletleneknek és a történelmi ese-
ményeknek meghatározó szerepe volt.
Középiskolai tanulmányai befejeztével felvételt nyert a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1957-ben diplomázott. 
Már végzős hallgatóként meghívást kapott az egyetem Élettani 
Intézetébe, ahol 21 éven át dolgozott, jelentős sikereket érve el a 
veseműködés élettanának tanulmányozása terén. Mind elméleti, 
mind műtéteket végző kutatóként, mind egyetemi oktatóként 
eredményesen volt, pályafutása kezdetén már külföldi lapokban 
publikált.
1976-ban aztán gyökeres fordulatot vett az élete. Az akkori egész-
ségügyi minisztertől, Schultheisz Emiltől meghívást kapott az 

Egészségügyi Minisztériumba, ott az Egyetemi Osztály főosztály-
vezető-helyettese lett, 1982-ig. Közben 1979-ben részállású alkal-
mazottként visszatért a Semmelweis Egyetemre, ahol az akkor 
alakuló Orvosképzési és Oktatástechnikai Csoport vezetője lett, 
már egyetemi tanári kinevezéssel. 1982 és 2000 között a HIETE 
Társadalomorvostani Intézetének igazgatója volt. Közben 1982 
és 1990 között miniszteri szaktanácsadói feladatokat is ellátott. 
Pályafutásának egyik legkiemelkedőbb pontja volt, hogy 1990 és 
1993 között a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem rektorá-
nak választották.
Nyelvtudásának és a népegészségtant érintő alapos szakmai 
ismereteinek köszönhetően 1984 és 1987 között az Egészségügyi 
Világszervezet, a WHO Végrehajtó Tanácsának tagja, illetve szá-
mos európai szakmai szervezet vezetőségének a tagja, 1991 és 
2000 között a Népegészségügyi Tudományos Társaság alelnöke 
és elnökségi tagja is volt.
1996 és 2003 között a Szent-Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem Népegészségtani Intézetének igazgatói posztját is 
ellátta. Ezalatt jómagam is hallgattam előadását, mindig jól fel-
készült, nagyon érdekes és érdekfeszítő előadásokat tartott olyan 
egészségügyi szervezést érintő kérdésekről, amelyekről akkor 
még nem is igazán fogtunk fel, hogy mennyire fontos témák. 
1998-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjét, 2003-ban pedig a Semmelweis Egyetem professor eme-
ritus címet adományozott neki.
2015-ben, az Egészségtudományi Kar fennállásának 40 éves 
évfordulójának ünnepségén a kar Emlékérmét kapta meg, a Kari 
Tanács egyhangú döntése alapján. Jómagam ekkor kerültem vele 
közelebbi kapcsolatba, a kitüntetési előterjesztés kapcsán több-
ször beszélgettünk.
Néhány éve megbetegedett, sosem panaszkodott, de az utóbbi 
időben csendesebb lett, már nem vállalt külön feladatokat, PhD 
szigorlatoztatást, témavezetést, innen sejtettük, hogy ereje már 
nem a régi. Az életigenlését nem adta fel, betegsége azonban 
folyamatosan csökkentette erejét. Sajnos az utolsó harcot nem 
tudta megnyerni és a visszaemlékezésében 90 éves korára ígért 
40 fekvőtámaszt már nem teljesítheti.
Egy nagyformátumú személyiség távozott, az Egészségtudomá-
nyi Kar szegényebb lett, azonban tanítványaiban, munkatársai-
ban tovább élnek gondolatai, életszemlélete, életszeretete és 
előadói kvalitásai. Nyugodj békében Professzor Úr, búcsúzom a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és a Semmelweis 
Egyetem Szenátusa nevében.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Elhunyt Dévény Anna
Életének 81. évében elhunyt Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző, a 
mozgásrehabilitációs Dévény-módszer kidolgozója. Dévény Anna 1957-ben diplomázott a 
Testnevelési Főiskolán, majd a Semmelweis Egyetemen dolgozott gyógytornászként, közben 
művészi tornát tanított. Ő dolgozta ki a Dévény speciális manuális technika –  gimnasztika 
módszert (DSGM), mellyel mozgássérült gyermekeken és felnőtteken segített. Tevékenysé-
géért 2003-ban Batthyány-Strattmann László-díjat, 2010-ben Prima Primissima díjat kapott. 
2014-ben a Magyar Érdemrend középkereszt (polgári tagozat) kitüntetését vehette át. 2017-
ben a Dévény-módszer kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat.

Fotó: MTVA
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14. SEMMELWEIS 
KÖNYVHÉT

K e z d d  a  T a n é v e t  a  S e m m e l w e i s  K i a d ó n á l !

K ö z ö s  n y e l v ü n k  a  k ö n y v !   T a s t e  t h e  u n i v e r s e  o f  b o o k s !

Szeretettel várjuk az egyetemi hallgatókat és érdeklő-
dőket a jegyzet- és tankönyvvásárunkon, melyet immár 
14. éve rendezünk meg a szeptemberi tanévkezdéskor.

Időpont:
2017. szeptember 11–15-ig

Helyszín:
Legendus könyvesbolt

EOK könyvesbolt
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