
 

Dr. Tímár József méltatása  

Tímár József 1952-ben született Budapesten, egyetemi tanulmányait a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1976-ban summa cum 

laude minősítéssel általános orvosi diplomát szerzett. 1980-ban patológus 

szakvizsgát tett. 1973 és 1999 között a SOTE I. sz. Pathológiai és Kísérleti 

Rákkutató Intézetben dolgozott, 1995-ben elnyerte az MTA doktora címet és 

egyetemi tanárrá nevezték ki. 1999-2008-ig az Országos Onkológiai Intézet 

Tumor Progressziós Osztályának osztályvezető főorvosa. 2008-tól 2017-ig a 

Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének igazgatója volt, és 2013 és 

2015 között az oktatási rektorhelyettesi tisztséget is betöltötte. 

Szcientometriai mutatói kimagaslók: 350 angol nyelvű és közel 100 magyar 

nyelvű közlemény szerzője, amelyek kumulatív impakt faktora 750, független 

idézettsége pedig 8000 felett van. Emellett 3 könyv, valamint 29 angol nyelvű 

és 55 magyar nyelvű könyvfejezet szerzője. Vendégoktatóként és kutatóként 

számos elismert nemzetközi intézetben dolgozott pályafutása során. A Wayne 

State University, Deptartment of Radiation Oncology oktatója és vendégkutatója 

volt 1990 és 1991 között, ill. több alkalommal volt tanulmányúton Londonban az 

Institute of Cancer Research intézetben és a Párizsi Egyetem Kötőszöveti 

Laboratóriumában. 

Tímár professzor úr rengeteget tett a tudományos utánpótlás-nevelésért: 2022-

ig vezette az egyetem Patológiai Orvostudományok Doktori Iskolájának általa 

szervezett, „Onkológia” PhD-képzési programját, tanítványai közül 18  szerzett 

fokozatot és jelenleg is 3 aktív, fokozatszerzés előtt álló hallgatója van. 

Kiemelkedő érdeme, hogy egy olyan időszakban, 2015-től 2019-ig vezette az 

Egyetemi Doktori Tanácsot és volt az ODT társelnöke, melyben nagyon sok 

változással kellett szembenézni, hiszen 2016-ban a doktori képzés struktúrája, 

szabályrendszere teljesen átalakult. 2000-től a Magyar Onkológia, 2006-tól a 

Journal of Clinical Oncology magyar kiadásának főszerkesztője. Az immáron 22 

éves Pathology Oncology Research alapítója és társszerkesztője. Ezeken kívül 

1995 óta a Clinical and Experimental Metastasis [METÁSZTÁZISZ], 2001 óta 



pedig a Cancer and Metastasis Reviews szerkesztő bizottságának is tagja. 

Legfontosabb díjai, elismerései: Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 

tagozat, Eckhardt Díj, Genersich Antal Díj, Romhányi György emlékérem, Baló 

József emlékérem, Weber díj, Akadémiai díj, Krompecher emlékérem, 

Markusovszky díj, Széchenyi professzori ösztöndíj, valamint a Semmelweis 

Egyetem Kiváló Oktatója, Kiváló Ph.D. oktatója és a Huzella Tivadar díj.  

Tímár professzor úr egy igazán sokoldalú ember, akit szenvedélyesen érdekel 

a tudomány, de a művészet és a sport is közel áll hozzá. Ez utóbbit nem csak 

szemléli, hanem aktívan műveli is: síel, teniszezik. Verses kötete „Sürgöny a 

múltból” címmel jelent meg 2015-ben. 

 

 


