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I. helyezett
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II. helyezett
Kocsmár Éva (SE ÁOK V. évf.)

III. helyezett
Nagy Ágnes  (SE ÁOK IV. évf.)

Csucska Máté (SZTE ÁOK V. évf.)

V. helyezett
Ecker Nóra (SE ÁOK V. évf.)

VI. helyezett
Véghová Lilla (DE ÁOK IV. évf.)

VII. helyezett
Nagy Ádám (SE ÁOK III. évf.)

Magyar Pathologusok Társasága
és

Magyar Onkológusok Társasága
Vezetősége

HIRDETMÉNY
KROMPECHER ÖDÖN

2015. évi pályamunka díjazására  
150.000 forint pályadíjat tűz ki az orvostanhallgatók 

és a fogorvostan hallgatók számára.

A pályamunka címe: A tüdődaganatok modern 
klasszifikációja és célzott terápiás lehetőségei

A pályamunka  terjedelme  az irodalommal és a doku-
mentációval együtt maximum  80 oldal lehet. A mun-
kán csak a  jelige  szerepelhet, melyhez mellékelni kell 
egy borítékot, rajta a jeligével, a lezárt borítékban a 
nevet, évfolyamot, pontos lakcímet, telefonszámot, 
e-mailt kell feltüntetni.

A pályamunka beadási határideje:  
2015. december 31.

Helye: Semmelweis Egyetem 
II. Sz. Pathologiai Intézet 

1091 Bp., Üllői út 93.

Díjazást elért pályázat esetén a társaságok javasla-
tot tesznek a pályamunka szakdolgozatként való elfo-
gadására.

Magyar Pathologusok Társasága
és

Magyar Onkológusok Társasága
Vezetősége

Tovább bővült a kulturális kedvezmények köre
A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság megállapodást kötött buda-
pesti kulturális intézményekkel, így a Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói 
több budapesti színházban, moziban és múzeumban is kedvezményesen vásárolhatnak 
jegyet, bérletet. A kedvezményt adó kulturális intézmények listája folyamatosan bővül.
További részletek a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/hirek/kedvezmenyes-kulturalis-programok/
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Dr. Szél Ágostont választotta rektorjelöltnek 
az egyetem Szenátusa a megismételt 
eljárásban

Dr. Szél Ágostont választotta ismét rektorjelöltnek a Semmelweis Egyetem (SE) Szenátusa a megismételt eljárásban. A másik 
jelölt, dr. Merkely Béla az egyetem érdekeire hivatkozva az ülés elején visszavonta a pályázatát. A szavazást a fenntartó, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felhívása alapján eltérő jogértelmezésen alapuló jogtechnikai hiba miatt kellett megismételni.

A  szenátusi ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón dr. Szél 
Ágoston emlékeztetett arra: az EMMI május 21-én kelt levelé-
ben kifogással élt az egyetem Szenátusa április 8-i ülésén hozott 
rektorjelöltet választó határozatával szemben. Mint mondta, a 
minisztérium egyetlen vitatott pont tekintetében élt kifogás-
sal, amely eltérő jogértelmezésen alapuló jogtechnikai hibának 
minősül. Az EMMI álláspontja szerint ugyanis a nemzeti felsőokta-
tásról szóló törvény rendelkezései alapján a reprezen-
tatív szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács kép-
viselőinek száma a Szenátus létszámához képest meg-
haladta a törvényben meghatározott 5-5 százalékos 
mértéket, tekintettel arra, hogy a szavazás pillanatá-
ban ez 36 fő volt. – Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
kancellár által irányított jogi apparátus szerint a szen-
átus létszámának megállapítása során nem történt 
hiba, hanem egyes jogi fogalmak tartalmát a fenn-
tartó és az intézmény másként értelmezte – hangsú-
lyozta dr. Szél Ágoston. Felidézte: az egyetemen spe-
ciális helyzet alakult ki a TF leválása miatt, amely érin-
tette a Szenátus összetételére vonatkozó rendelkezé-
seket. – Ennek értelmében az egyetem a Szenátus lét-
számához mérte az 5-5 százalékot és nem a mandátu-
mokhoz – ismertette.
A  rektor kitért arra: a törvény alapján a felsőokta-
tási intézmény a fenntartó kifogásának köteles ele-
get tenni, ezért kellett megismételni a szavazást. 
Jelezte, egyeztetve a minisztériummal technikailag 
ezt úgy lehetett megoldani, hogy a Szenátus tagjai 
közül a reprezentatív szakszervezetek, illetve a Közal-
kalmazotti Tanács által megválasztott tagok közül 1-1 
fő mandátumát ideiglenesen visszavonta a delegáló 
szervezet, így a Szenátus 34 fősre csökkent, ezzel a 
törvény által előírt 5 százalékos határon belül maradt 
a reprezentatív szakszervezetek és a Közalkalmazotti 
Tanács képviselete – mondta.

Dr. Szél Ágoston bejelentette azt is, hogy a szenátusi ülés kezde-
tén a másik jelölt, dr. Merkely Béla visszalépett a rektorjelöltség-
től. A  Szenátus ezután 27 igen szavazattal, vagyis közel 80 szá-
zalékos aránnyal ismét rektorjelöltnek választotta dr. Szél Ágos-
tont.
Dr. Merkely Béla a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a külön-
leges helyzetre tekintettel döntött így, mert nem akarta, hogy 
határidőre esetleg ne tudjon rektort választani az intézmény. – 
A  Semmelweis Egyetem érdekeit előtérbe helyezve úgy döntöt-
tem, hogy visszavonom a pályázatomat és elállok a rektorjelölt-
ségtől. Arra kértem az engem támogató szenátorokat, hogy Szél 
Ágoston támogassák – hangsúlyozta.
Hozzátette: úgy ítélte meg, a rektori pályázatának talán legfon-
tosabb része, a klinikum fejlesztése szinte csorbítatlanul így is 
megvalósulhat. Ezzel összefüggésben dr. Szél Ágoston felkérte 
arra, hogy ő legyen a Klinikai Központ elnöke, melyet el is foga-
dott.
Dr. Szél Ágoston ennek kapcsán kiemelte: a két rektori pályázat 
irányai közel azonosak. – Mind a ketten nagyformátumú, vezető, 
európai szintű, a főváros és az ország kiemelkedő rangú szel-
lemi központjában gondolkodunk. Hangsúlyeltolódások vannak, 
melyek abból adódnak, hogy ő klinikus, én pedig kutató vagyok 
– vélekedett a rektor.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A köztársasági elnök 283/2015. (VI. 23.) határozatával dr. Szél Ágoston 
egyetemi tanárt bízta meg a Semmelweis Egyetem rektori feladatainak 
további ellátásával 2015. július 1-jétől 2018. június 30-ig. A rektor a Sán-
dor-palotában vette át megbízólevelét dr. Áder János köztársasági elnök-
től. A nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a rektori megbízásra 
vonatkozó javaslatot a szaktárca vezetője küldi meg a köztársasági elnök-
nek, aki 3 éves időtartamra bízza meg az új rektort.
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Semmelweis Nap: büszkeséggel tölthet el 
minket híres elődünk hagyatéka

Koszorúzásokkal kezdődött a Semmelweis napi ünnepségsorozat, majd az Elméleti Tömb dísztermében elismerések átadásával 
folytatódott. Az ünnepi beszédeket dr. Szél Ágoston rektor, dr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar dékánja, dr. Valent 
Sándor orvosigazgató, valamint dr. Bánhidy Ferenc, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese mondták.

– A Semmelweis Nap a magyar egészségügy napja és egyben leg-
nagyobb ünnepe – hangsúlyozta dr. Valent Sándor orvosigazgató 
az egyetemi Semmelweis napi ünnepségsorozat első helyszínén, 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár-
ban mondott ünnepi beszédében. Az Egészségügyi Finanszíro-
zási és Minőségbiztosítási Igazgatóság vezetője úgy fogalmazott: 
nagyon sokat köszönhetünk Semmelweisnek, hiszen mindazt, 
amit felfedezett, a klinikai munkában alkalmazhatjuk. A Semmel-
weis Ignác szülőházánál tartott megemlékezésen a Semmelweis 
Egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevében koszorút helye-
zett el dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes és dr. 
Valent Sándor. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 
és Levéltár nevében dr. Varga Benedek főigazgató koszorúzott.
Az ünnepi programsorozat a Belső Klinikai Tömb udvarán, 
 Semmelweis Ignác szobránál folytatódott, ahol dr. Bánhidy 
Ferenc, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhe-
lyettese mondott beszédet, melyben felidézte Semmelweis élet-
útját, munkásságát; egy olyan géniuszét, ki saját kútfőből képes volt 
nagy szembeszélben kiállni és megküzdeni szakmai igazáért, nem 
önös érdekből, hanem a gyógyítás okán. Mint fogalmazott, Sem-
melweis munkásságának üzenete az, hogy küzdjünk kitartóan 
tudományos igazunkért, vállaljuk fel a szükséges konfliktusokat, 
és bízzunk a jövő nyújtotta igazságban. Semmelweis Ignác szob-
ránál az egyetem vezetése és dolgozói nevében dr. Szász Károly 
kancellár, dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes 
és dr. Bánhidy Ferenc helyezett el koszorút. Józsefváros Önkor-
mányzatának nevében Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizott-
ság elnöke, a Magyar Orvosi Kamara nevében dr. Éger István 
elnök, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre nevében dr. Monos 
Emil professor emeritus és dr. Rosivall László egyetemi tanár, a 
Semmelweis Egyetem hallgatói nevében Vámosi Péter, az Egye-
temi Hallgatói Önkormányzat elnöke, míg az Instruktor Önte-
vékeny Csoport Egyesület nevében Palotay Lilla és Szak Sára 
vezetőségi tagok koszorúztak.
– A Semmelweis Nap az egyetem legmeghittebb ünnepsége, 
hiszen a névadó születésnapját ünnepeljük – fogalmazott beszé-
dében dr. Szél Ágoston. Emlékeztetett arra, hogy 2015 Semmel-
weis-emlékév, halálának 150. évfordulójára emlékezünk. A rektor 
bejelentette: átvette rektori megbízólevelét a köztársasági elnök-
től, így július 1-től megkezdődik számára a második vezetői cik-
lus. Megjegyezte: 2018-ban, 3 év múlva lesz a Semmelweis szüle-
tésének a 200. évfordulója és a két dátum számára különös jelen-
tőséggel bír, mert a második rektori ciklusa e két évszám között 
zajlik majd.
Dr. Szél Ágoston az elmúlt három évet értékelve elmondta: a 
második rektori ciklus hangsúlyai egészen biztosan máshova 
helyeződnek. Kiemelte, hogy mind a felsőoktatás, mind az egész-
ségügy átalakulásban van, melynek aktív részese az egyetem is: 
számos helyen fogalmazták meg véleményüket ez ügyben. Hoz-
zátette, hogy ebből mi valósul meg, az nem az egyetemen múlik, 
de változásokra szükség van. – Másfajta szemléletre, másfajta 
gondolkodásra, másfajta harckészültségre van szükség a követ-
kező hónapokban – fogalmazott. Kitért arra: ezzel összefüggés-
ben markáns változtatásokat valósít meg a rektori vezetésben. 

A megnövekedett feladatok miatt különválasztja az általános és 
az oktatási rektorhelyettesi posztot. Szavai szerint ennél jelentő-
sebb változás, hogy míg az első három évben a Klinikai Központ 
vezetőjeként ő felügyelte a beteg ellátást, a következő időszakban 
ezt másra bízza. – Ez egy új helyzet, ami elé várakozással nézek – 
mondta, hozzátéve: az első időszakban jó volt, hogy az egyetem 
egészét egyben látta, most azonban úgy gondolja, az egészség-
ügy olyan kihívások előtt áll és olyan strukturális átalakításokra 
van szükség, hogy helyes, ha a rektor erre a feladatra kinevez egy 
vezetőt.
Dr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar dékánja beszédé-
ben kiemelte: Semmelweis tragédiája az volt, hogy nem értették 
meg, egész élete folyamatos bizonyításban, a támadások kivédé-
sében merült ki. – A korukat meghaladó zsenik kitaszítottsága, 
el nem fogadása tulajdonképpen minden korban jellemző volt, 
mindig megmutatkozott ennek a fejlődést megtorpantó, vissza-
húzó ereje – fogalmazott. Felelevenítette a tudós életútját és fel-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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idézte mindazokat a megpróbáltatásokat, melyekkel élete során 
meg kellett küzdenie. 
Emlékeztetett arra: Semmelweis nagysága előtt ilyenkor nemcsak 
az egyetemen hajtunk fejet, hanem minden egészségügyi inté-
zetben a munkatársak egy pillanatra meg tudnak állni, ilyenkor 
minden figyelem az egészségügyben dolgozókra terelődik, talán 
egy kicsit gondolhatjuk, hogy jobban odafigyelnek ránk. – Termé-
szetesen az ünnep Semmelweis nevét viselő intézményben még 
hangsúlyosabb, még inkább büszkeséggel tölthet el minket híres 
elődünk hagyatéka, de ez egyszersmind felelősséget is ró az utó-
dokra, meg kell felelnünk mindannak, amit a név Magyarorszá-
gon, és szerte a világon jelent – szögezte le.
Reményét fejezte ki, hogy ezen a napon sokszor lesz még alka-
lom Semmelweis Egyetemként emlékezni, és nem olvasztják be 
az intézményt. Úgy látja, az elmúlt évtizedek, évszázadok már 
megadták a kellő bizonyítékot az önálló orvosképzés létjogo-
sultságára. – Büszkén állhatunk itt, és jelenthetjük ki, mi vagyunk 
Semmelweis szellemi örökösei, és készek vagyunk ápolni a ránk 
bízott szellemi vagyont – mondta a dékán.
Az ünnepség a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média Díj 
és Hírszerkesztői Díj átadásával folytatódott. A Kopp Mária 
Média-díját idén Mihalicz Csilla, a Nők Lapja munkatársa kapta 
a gyermekonkológiai ellátásról szóló cikkért. A Hírszerkesztői-dí-
jat Kálló Izabella, az Inforádió munkatársa vehette át a magyar-
országi vesetranszplantációkról és a gyermekeket érintő stressz-
ről szóló riportjaiért.
Az ünnepségen ezt követően átadták a habilitációs képesítés 
odaítéléséről szóló okleveleket dr. Ádám Veronika, a Habilitációs 
Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston nyújtotta át a dokumentu-
mot azoknak, akik a 2014-2015-ös tanévben habilitációs képesí-
tést szereztek.

A rendezvény keretében adták át a Pro Universitate Díjakat. E díj-
ban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenysé-
gükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű 
megvalósításához.  A Szenátus Pro Universitate Díjat adományo-
zott dr. Orosz Mihály klinikai főorvosnak (Arc-, Állcsont-, Szájse-
bészeti és Fogászati Klinika), dr. Tihanyi Tibor egyetemi tanár-
nak (I. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Vér Ágota egyetemi docensnek 
(Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Inté-
zet). A Pro Universitate Díj ezüst fokozatában részesült dr. Szász 
György professor emeritus (Gyógyszerészi Kémiai Intézet).
A Szenátus az egyetem három leköszönő tanszékvezetőjének 
arany pecsétgyűrűt adományozott: dr. Domján Gyulának (Egész-
ségtudományi Kar, Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani 
Intézet), dr. Németh Jánosnak (Általános Orvostudományi Kar, 
Szemészeti Klinika) és dr. Rácz Károlynak (Általános Orvostudo-
mányi Kar, II. Sz. Belgyógyászati Klinika). A leköszönő tanszékve-
zetők munkásságát a dékánok méltatták.
Ezt követően a kinevezések átadása következett. Az Általános 
Orvostudományi Karon (ÁOK) meghosszabbították dr. Hunyady 
László  (Élettani Intézet),  dr. Wéber György (Kísérletes és Sebé-
szeti Műtéttani Intézet) és dr. Hangody László (Traumatológiai 
Tanszék) vezetői megbízatását, valamint dr. Masszi Tamás meg-
bízatását az ÁOK dékánhelyettesi posztján. A Kórélettani Intézet 
új igazgatója július 1-jétől dr. Tordai Attila. A Gyógyszerésztudo-
mányi Karon ugyancsak meghosszabbították a dr. Zelkó Romána 
(Egyetemi Gyógyszertár–Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) veze-
tői kinevezését.
A Szenátus az egyetem egy nyugállományba vonult egyetemi 
tanárának ítélte oda a Professor Emerita címet: dr. Tompa Anná-
nak (Népegészségtani Intézet). Az erről szóló oklevelet az ünnep-
ségen vehette át.
A Semmelweis napi rendezvényen átadták a docensi kineve-
zéseket, a kiváló dolgozói kitüntetéseket, a rektori, a dékáni és 
főigazgatói dicséreteket. Végül az alapítványi díjazottak ismerte-
tése következett. Elsőként a Regöly-díjakat, majd a Dr. Rácz István 
Alapítvány elismeréseit vehették át a díjazottak.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető a 
Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján: 
https://www.youtube.com/semmelweisuni-
versity

HABILITÁCIÓS KÉPESÍTÉSEK

Dr. Hegedűs Katalin ÁOK, Magatartástudományi Intézet
Dr. Holló Péter ÁOK, Bőrgyógyászati Klinika
Dr. Lakatos Péter ÁOK, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Műzes Györgyi ÁOK, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Réthelyi János Miklós ÁOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinika
Dr. Szijártó Attila ÁOK, I. Sz. Sebészeti Klinika
Dr. Szentmáry Nóra ÁOK, Szemészeti Klinika
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DÉKÁNI DICSÉRET

Az Általános Orvostudományi Karon
Dr. Katz Sándor Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Pőcze Balázs Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Horváthné Pátkai Ildikó Pulmonológiai Klinika
Kádárné Banzsal Mónika II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Kaldenecker Jánosné Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Poszpiselné Káplán Krisztina Urológiai Klinika
Répásné Madácsi Mária Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Szabó Mónika Edit Magatartástudományi Intézet
Tengely Zoltán Ferencné Urológiai Klinika

Az Egészségtudományi Karon
Csőkéné Miklós Valéria Gazdasági Igazgatóság
Demjénné Németh Sarolta Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és 

Orvostechnikai Tanszék
Dr. Hornyák István Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék
Dr. Végh Mihály Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék
Kelemen Andrea Csilla Fizioterápiai Tanszék
Lipienné Krémer  Ibolya  Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai 

Ismeretek Tanszék 

A Fogorvostudományi Karon
Breznai Tímea Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

FŐIGAZGATÓI DICSÉRET
Schrankó Pál Városmajori Klinikai Tömb

DOCENSI KINEVEZÉS

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Tabák Gy. Ádám  I. Sz. Belgyógyászati Klinika 
Dr. Torzsa Péter  Családorvosi Tanszék 
Dr. Hauser Péter  II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
Dr. Lászik András  Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 
Dr. Csapody Tamás  Magatartástudományi Intézet 
Dr. Pápay Judit  I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
Dr. Szepesi Ágota  I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
Dr. Várbíró Szabolcs  II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Dr. Kocsis István  II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Dr. Nemes Balázs  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 
Dr. Hartyánszky István  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 

Fogorvostudományi Kar
Dr. Vág János  Konzerváló Fogászati Klinika 
Dr. Gresz Veronika Judit  Orális Diagnosztika Tanszék 

Gyógyszerésztudományi Kar
Mazákné Dr. Krasznai Márta Ilona  Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
Dr. Mazák Károly  Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
Dr. Völgyi Gergely  Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Egészségtudományi Kar
Raskovicsné Csernus Mariann Alkalmazott Egészségtudományi 

Intézet, Ápolástan Tanszék 
Dr. Mayer Ágnes  Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Fizioterápiai 

Tanszék 

Dr. Rácz István Alapítvány Díja

Dr. Ujhelyi Zoltán
Disszertációjának témája: Önemulgeáló hatóanyagrendszerek (S/M/
EDDS) formulálása és vizsgálata, témavezetője dr. Bácskay Ildikó, 
a munka a Debreceni Egyetem Gyógyszertechnológiai Tanszékén 

készült.

Graduális kategória
Szilvay András, Semmelweis Egyetem GYTK

SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 

KITÜNTETÉS

Az Általános Orvostudományi Karon
Antal Ilona Julianna Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Bodroginé Maróti Anikó Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 

Intézet
Csernus Katalin Pulmonológiai Klinika
Dr. Stauder Adrienne Magatartástudományi Intézet
Dr. Szántó Zsuzsa Magatartástudományi Intézet
Gulyásné Kory Zsuzsanna Pulmonológiai Klinika
Miklós Katalin I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Öcsiné Dr. Miklós Zsuzsanna Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán 

Élettani Intézet
Pálóczi-Horváth Anna Sarolta Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai 

Intézet

A Fogorvostudományi Karon
Antoni Ilona Fogpótlástani Klinika 
Ducsai Istvánné Fogpótlástani Klinika
Kissné Vendrey Márta Fogpótlástani Klinika

A központi szervezeti egységeknél
Kiss Annamária Központi Könyvtár
Tokos Zoltán Városmajori Klinikai Tömb

REKTORI DICSÉRET

Az Általános Orvostudományi Karon
Benkő Rita Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Dr. Csapody Tamás Magatartástudományi Intézet
Dr. Dunai Árpád Ferenc Szemészeti Klinika 
Dr. Gősi Gergely Érsebészeti Tanszék
Dr. Győrffy Zsuzsa Magatartástudományi Intézet
Dr. Horváth Eszter Mária Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani 

Intézet
Dr. Maka Erika Szemészeti Klinika
Dr. Szabó Arnold Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Gaál Erika Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Hegedűsné Ballai Judit Pulmonológiai Klinika
Hodosné Szántó Hajnalka Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Surnyák Gábor II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Szemere Lászlóné Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Szombath Gergely III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Takács Tivadarné Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Varga Ilona Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Az Egészségtudományi Karon
Dr. Feith Helga Judit Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Hoyer Mária Alkalmazott Pszichológiai Tanszék
Raskovicsné Dr. Csernus Mariann Ápolástan Tanszék

Az Egészségügyi Közszolgálati Karon
Dr. Török Gábor Mentálhigiéné Intézet

Regöly-díjak
Klinikai Orvostudomány kategória:

I. helyezett: dr. Tajti János

Kísérleti Orvostudomány kategória:
I. helyezett: dr. Fülöp András

Orvostanhallgató kategória:
I. helyezett: Mészáros Anna

A kuratórium emlékplakettel jutalmazta és külön dicséretben 
részesítette a következő pályázókat: 

Koós Olivér, Praksch Dóra, Lajkó Norbert, Ugocsai Melinda, 
Guba Péter Marcell, dr. Benke Kálmán, dr. Schöller Andrea,  

dr. Bodnár Zsolt és dr. Ács Balázs.
Különdíj: Koós Olivér 
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Dr. Tímár József Eckhardt-díjat vehetett át

Nemzet tehetségeiért díj Földvári-Nagy Lászlóné  
dr. Lenti Katalinnak és dr. Sótonyi Péternek

Több évtizede tartó sikeres oktatói és kutatói munkájának elismeréseként, illetve a magyar klinikai onkológia területén nyújtott 
kimagasló teljesítményéért Eckhardt-díjat vehetett át dr. Tímár József, általános és oktatási rektorhelyettes a Magyar Onkológusok 
Gyógyszerterápiás Társaság nyolcadik kongresszusán.

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat nyert el a Semmelweis Egyetemről Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin, az 
Egészségtudományi Kar főiskolai tanára kiváló tehetségsegítő és dr. Sótonyi Péter rector emeritus kiváló tehetséggondozó kate-
góriában.

A kitüntetett a szimpóziumon Az áttétek genetikája: azonosság 
 és / vagy eltérés címmel tartott tudományos előadást. Dr.  Gyergyay 
Fruzsina, a Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Társaságá-
nak korábbi elnöke felidézte: dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai 
Intézet igazgatója kimagasló kutatói, oktatói és tudományszerve-
zői tevékenységéért több szakmai elismerésben és kitüntetésben 
is részesült. Egyebek mellett Markusovszky-díjat, Krompecher, 
Romhányi György és Baló József Emlékérmet, illetve G. Weber-dí-
jat is átvehetett. Szakmai pályafutása során eleinte a patológia és 
a molekulárbiológia, majd az onkológia irányába fordult, a rákku-
tatásban pedig – több munkacsoport tagjaként – jelenleg is részt 
vesz a II. Sz. Patológiai Intézetben. Hangsúlyozta: dr. Tímár József 
a legújabb tudományos eredményeit közel tudja hozni hallgató-
ságához, ezek értelmét és hasznát pedig a mindennapos bete-
gellátásban józanul tudja értékelni. – Az alapkutatás és gyógyítás 
közötti híd felépítését szeretnénk megköszönni az Eckhardt-díj 
átadásával – fogalmazott.

 Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Díjak a Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság nagygyűlésén a Semmelweis 
Egyetem munkatársainak
A Semmelweis Egyetem több munkatársa is elismerést vehetett át a 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) 57. nagygyűlésén. A tár-
saság Magyar Imre-díját dr. Gecse Krisztina, az I. Sz. Belgyógyászati 
Klinika tanársegéde vehette át. A kitüntetésre 35 éves, vagy annál 
fiatalabb MGT tagok pályázhattak gasztroenterológiai témájú első-
szerzős előadással. A rendezvényen alapítványi díjakat is átadtak. 
A George Weber Alapítvány A Magyarországi Onkológiai Tevékeny-
ség Fejlesztéséért dr. Dank Magdolnát, az I. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika onkológiai részlegének vezetőjét díjazta. A Simor Pál Rákkutató 
Alapítvány ifjúsági díját dr. Baghy Kornélia, az I. Sz. Patológiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos munkatársa és dr. Szász A. 
 Marcel, a II. Sz. Patológiai Intézet munkatársa kapta.

Az Országos Tehetséggálán idén mintegy 65 kiváló tehetséggon-
dozó szakember vehette át a Bonis Bona – A nemzet tehetsége-
iért díjat. A Nemzeti Tehetség Program keretében alapított elis-
merést négy kategóriában lehet elnyerni: Kiváló versenyfelkészítő, 
Kiváló tehetséggondozó, Kiváló tehetségsegítő és Életműdíj.
Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalint, az Egészségtudomá-
nyi Kar főiskolai tanárát a Kutató Diákok Országos Szövetsége 
jelölte a díjra. A karon élettant, kórélettant és biokémiát oktat 
számos tehetséggondozó tréning mellett. Húsz éve végez kima-
gasló tehetséggondozó munkát a tehetséges középiskolás diákok 
között, és 2008 óta foglalkozik a tudományos diákkörösök mun-
kájának irányításával. A karon a mentorrendszer és a tehetség-
gondozó tanács munkáját irányítja, kari TDT elnök és a Kerpel- 
Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tanácsnoka. A  Kutató 
Diákokért Alapítvány igazgatója, a Nemzeti Tehetséghidak Prog-
ram Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, valamint a Nem-
zeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil képviselője. Azt vallja: 
nincs tehetségtelen ember, csak olyan, akinek nem mutatták 
meg, hogyan kell a tehetségét kibontakoztatni, vagy nem hittek 
benne.
Dr. Sótonyi Péter rector emeritust a Kerpel-Fronius Tehetséggon-
dozó Tanács jelölte a díjra. Az egyetem tehetséges hallgatóinak 
felkutatására és folyamatos gondozására létrehozott Kerpel-Fro-
nius Ödön Tehetséggondozó Programnak dr. Sótonyi Péter volt 
az első elnöke, és több mint másfél évtizedig töltötte be ezt a 
tisztséget. Jelenleg a program tiszteletbeli elnöke. Korábban 
adott interjújában a számtalan egyetemi és nem egyetemi pozí-

ciója közül egyebek mellett a tehetséggondozást emelte ki, mint 
számára az egyik legkedvesebbet. – Hihetetlen optimizmust 
adott olyan hallgatók között lenni, akik céltudatosan tanulnak, 
folyamatosan teljesítenek, és úgy vonzódnak valamely művészeti 
ághoz, hogy azzal gazdagítják személyiségüket. Meggyőződé-
sem, hogy az ilyen fiatalokra lehet az egyetem jövőjét is építeni 
– fogalmazott.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Grósz Emil Emlékérem a Szemészeti Klinika két 
nyugdíjas professzorának

Dr. Kelemen Veronikának nyolcvanadik, dr. Sármány Juditnak pedig nyolcvanötödik születésnapja alkalmából Grósz Emil Emlé-
kérmet adott át dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Szemészeti Klinika igazgatója.

A Mária utcai Szemészeti Klinika Barátai Alapítvány által szerve-
zett ünnepi ülésen dr. Nagy Zoltán Zsolt köszöntötte az ünnepel-
teket a klinika könyvtárában. Mint arra felhívta a figyelmet, mind-
két ünnepelt dr. Nónay Tibor tanítványa volt, így részesei lehet-
tek annak az egyedülálló közösségnek, amelyet a Nónay Klinika 
jelentett. Ez volt az első és egyetlen munkahelyük, innen mentek 
nyugdíjba, de mindmáig részesei a klinika életének, az ünnep-
ségekre, referálókra ugyanis most is hivatalosak. Sikeres szakmai 
pályafutásuk példamutató és méltó az elismerésre – fogalmazott 
az igazgató.
A díj átadását megelőzően dr. Salacz György, a klinika nyugal-
mazott egyetemi tanára is felidézte a két ünnepelttel való közös 
emlékeit. – 1965-ben ismerkedtem meg velük, ők már akkor osz-
lopos tagjai voltak a klinikának – emlékezett vissza a professzor. 
Dr. Kelemen Veronikát a szemfenéki diagnosztika terén saját pél-
daképének nevezte, aki egyebek mellett precíz és részletes rajza-
ival járult hozzá a szakterület fejlődéséhez. Dr. Sármány Judit-
nak a gyermeknarkózis területén elért eredményeiről elmondta, 
a műtét közbeni altatásra olyan játékos technikákat fejlesztett ki, 
amikkel el tudta terelni a gyerekek figyelmét az operációról. Játé-

Kitüntetések a Semmelweis 
Egyetem munkatársainak 
pedagógusnapon
Pedagógusnap alkalmából elismeréseket adott át többek 
között a Semmelweis Egyetem munkatársainak is az emberi 
erőforrások minisztere. Dr. Fejérdy Pál Eötvös József-díjban 
részesült, dr. Prohászka Zoltán Szent-Györgyi Albert-díjat 
kapott, valamint elismerték dr. Timár Júlia oktatási-neve lési-
gyógypedagógiai munkáját.

Balog Zoltán ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a peda-
gógusnap lényege, hogy elismerjék a minőségi munkát és akik 
díjat kaptak, azoknál a szakmai és az emberi minőség össze-
kapcsolódik.
Kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus 
élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös 
József-díjban részesült dr. Fejérdy Pál, a Fogorvostudományi 
Kar volt dékánja, a Fogpótlástani Klinika egyetemi tanára.
A felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és neve-
lési munkájáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi szinten is 
elismert tevékenységéért Szent-Györgyi Albert-díjban része-
sült dr. Prohászka Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar, 
III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára.
Kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai mun-
kájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő 
tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere 
János-díjban részesült dr. Timár Júlia, az Általános Orvostu-
dományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egye-
temi docense.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

kos mesefigurákat segítségül hívva altatót adagolni humánus, 
gyermekszerető megoldás volt – idézte fel.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Szociális és családügyi területen végzett kiemelkedő tevékenységéért, 
a mentális zavarokkal küzdő gyermekekért és családjaikért végzett 
évtizedes munkájáért dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekp-
szichiáter, pszichoterapeuta és családterapeuta, az I. Sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinika egyetemi docense Pro Familiis Díjat kapott. Az elis-
merést Balog  Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, illetve Novák 
Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár adta át a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Dísztermében.

Dr. Pászthy Bea 2004-ben alapította 
az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
Gyermek-, és Serdülőpszichiátriai Osz-
tályát, ahol azóta is sikeresen látják el 
a mentális zavarokkal küzdő gyerme-
keket. Dr. Pászthy Bea elmondta: a csa-
lád bevonása rendkívüli jelentőségű 
a beteg gyermekek gyógyításában. 
– Mi a mentális zavarok és beteg-
ségek szakértői vagyunk, a gyer-
mek szakértője azonban maga a csa-
lád, ahol felnevelkedik. Ez az a közeg, 
ahol a gyermek betegsége kialakul, 
ugyanakkor gyógyulása is itt valósul-
hat meg, ezért a gyógyító team tag-
jai közé sokszor bevonjuk a családtagokat is – fogalmazott. A docens 
szerint az így végzett családterápia nagy körültekintést, gondosságot 
és tervezést igényel, azonban hosszú távú állapotjavulást vagy teljes 
gyógyulást eredményezhet nemcsak a beteg gyermek, hanem az 
egész család számára is. Tapasztalata szerint a szülők, családtagok 
szakértőként való megszólítása csökkenti a gyermek betegsége körül 
kialakult bűntudatukat és jelentősen növeli a motivációjukat, illetve 
azt az erőt, hogy maguk is tehetnek gyermekük egészégéért.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Pászthy Bea Pro Familiis 
Díjat vehetett át
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Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna: Nem 
minden változás rossz

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna, a Semmelweis Egyetem új gazdasági főigazgatója az egyik legfontosabb feladatnak az intéz-
mény irányítástechnológiájának korszerűsítését tartja. Véleménye szerint a patinás egyetem hagyományainak tiszteletben tartása 
és az irányítási struktúra 21. századi megújítása nem mond ellent egymásnak. El kell fogadtatnunk, hogy nem minden változás 
rossz – fogalmazott.

A  gazdasági főigazgató 
emlékeztetett arra: a Sem-
melweis Egyetem a magyar 
nagyvállalatok listájának 
első felén lenne, ha ezekre a 
költségvetési intézmények is 
felkerülnének, hiszen 70 mil-
liárd forint a költségvetési 
főösszege és közel nyolce-
zer dolgozója van. – A  fela-
dat hatalmas – hangsúlyozta.
Mint mondta, a gazdasági 
területen az első benyomá-
sairól tud beszámolni, mivel 
néhány hete tölti be a főigaz-
gatói posztot. Úgy látja, az 
egyetem növekedését az irá-
nyítás korszerűsítése kevéssé 
követte, pedig ez szükséges 
lenne a hatékony működés-
hez. Ennek fontos eleme, 
hogy sztenderdizálni kel-
lene a folyamatokat az egye-
temen. – Ez általában nem 
szimpatikus folyamat, mert 
mindenki úgy érzi, hogy az ő 

területén annyi specialitás van, hogy abba nem férhet bele egy 
sztenderdizálás. Egy ekkora intézményt viszont nem lehet min-
dig egyedi utakkal irányítani, mert akkor káoszba fullad – hang-
súlyozta a főigazgató.
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna példaként az SAP rendszer széle-
sebb körű használatát említette, ami szavai szerint több mint egy 
informatikai rendszer: arra is alkalmas, hogy egységesítsen folya-
matokat. Beszámolt arról, hogy a humánpolitikai modult hama-
rosan be is vezeti az egyetem. Ennek segítségével egyebek mel-
lett automatizálható az egységes megállapodások, munkaszerző-
dések elkészítése, illetve az vezetőknek nem kockás papíron kell 
kiszámolniuk egy új dolgozó esetén, hogy beleférnek-e az éves 
bérkeretbe. Könnyebbé válik az ügykezelés és tervezhetővé vál-
nak a humánpolitikai költségek – sorolta az előnyeit főigazgató.
Kiemelte: az SAP rendszer minél szélesebb körű birtokba vétele 
nagyon sok lehetőséget rejt magában, és ez nem csupán pénz 
kérdése, hiszen az egyetem nagyon sok modult már megvett 
a korábbi években, csak nem használja azokat. Megjegyezte 
ugyanakkor azt is, hogy ezzel párhuzamosan – a lehetőségekhez 
mérten – csökkenteni kell a kivételes eljárásokat, ami nagy kihí-
vás. – Az egyetem óriási, az irányítás csak akkor lehet hatékony, 
ha igyekszünk 90 százalékban olyan eljárásrendeket kialakítani, 
melyek beleférnek az egységesítésbe – hangoztatta.
A gazdasági főigazgató fontosnak tartja a rektori irányítás alá tar-
tozó területek vezérletével az intézményfejlesztési stratégia kor-
szerűsítését, amelyet szakmai támogatással tudna segíteni. Ezzel 
összefüggésben úgy vélte: a súlyponti területek meghatározása 

után ezekre kell koncentrálni az egyetem szűkös erőforrásait. 
Erre példaként a Korányi Projekt keretében elkészült Központi 
Betegellátó Épülethez folyosóval kapcsolódó klinikákat nevezte 
meg. Szavai szerint az intézményfejlesztési stratégia kiemelt célja 
lehetne ezeknek a klinikáknak az infrastrukturális és műszaki fel-
zárkóztatása a központi épület minőségéhez.
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna felidézte, hogy amikor még 
kívülről látta az egyetemet, akkor kizárólag a szakmai kiválóság 
jelent meg számára. Mióta itt dolgozik, azóta viszont szomorúan 
tapasztalja, hogy az egyetem, mint gazdálkodó szervezet, milyen 
messze áll ettől a kiválóságtól. 
– Miközben a szakmai területen nem kérdőjelezhető meg, hogy 
a Semmelweis Egyetem az élen jár, kevésbé örvendetes part-
ner a gazdálkodásban – fogalmazott. Ez megjelenik többek 
közt abban, hogy nem minden beszállítói pályázatra van jelent-
kező, és az egyetem nem tudja tartani a fizetési határidőket sem. 
Utóbbi következménye – mint mondta –, hogy a jelentős mennyi-
ségű lejárt szállítói tartozás miatt csak azok a cégek tudnak kap-
csolatban maradni az intézménnyel, melyek 30 nap után is tudják 
finanszírozni a tartozást. Ráadásul a beszállítók hosszútávon ezt 
beépítik az áraikba. – Remélem, hogy a dr. Szász Károly kancel-
lár által képviselt határozott költségvetési hozzáállás rövid időn 
belül megváltoztatja a helyzetet – közölte.
A gazdasági főigazgató az első sikernek azt tartaná, ha sikerülne a 
közös célért dolgozva minél jobban összecsiszolódni a klinikum-
mal, az intézetekkel és a további rektori irányítás alá tartozó terü-
letekkel. – Más eszközrendszerünk van, de a céljaink nem külön-
böznek – jelentette ki. Megfogalmazása szerint a változás sokszor 
kényelmetlen, de annak haszna kárpótol minket, ráadásul saját 
akaratból sokkal jobb megtenni ezeket a lépéseket. – Ha az egye-
tem kitűzi a saját céljait és azokat dinamikusan végrehajtja, akkor 
a kezében marad az irányítás. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, 
ha elfogadjuk és elfogadtatjuk a változásokat. Az intézményfej-
lesztési stratégia nemcsak a konkrét lépéseket jelenti, hanem a 
célokat, az irányokat is, amelyekben megjelennek egyetemünk 
hagyományai – vélekedett dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Boros András szolgáltató szemléletű Műszaki 
Főigazgatóságot szeretne működtetni

Az együttműködés nagyon fontos a számomra – hangsúlyozta Boros András műszaki főigazgató, aki április végi kinevezését 
megelőzően januártól dolgozik az egyetemen. Úgy fogalmazott: szolgáltató szemléletű főigazgatóságot szeretne működtetni. A fel-
adatát változatosnak tartja, melyben véleménye szerint az egyik legfontosabb elem a szolgáltatások minőségének a javítása.
Boros András a pénzügyi tanácsadói területről érkezett a Semmelweis Egyetemre. Felszámolóként jónéhány nagyvállalatnál ta-
pasztalatot szerzett a rendszerek működtetése területén, melyek gyakran kapcsolódtak sikeres reorganizációhoz.

– A műszaki főigazgatói posztnál a szolgáltató jellegű megköze-
lítésre helyezném a hangsúlyt. A  főigazgatóság különböző szol-
gáltató jellegű funkciókat lát el az egész egyetemen. Az igénybe 
vevők számára szinte teljesen mindegy, ki biztosítja ezeket, a 
lényeg, hogy a szolgáltatás jó minőségű, gyors és elérhető, vala-
mint árban is megfelelő legyen – fogalmazott. Hozzátette: a 
főigazgatóság munkatársai vagy az általuk működtetett rendsze-
rek mindenhol ott vannak az egyetemen, kikerülhetetlen a jelen-
létük, ezért is nagyon fontos, hogy minden szervezeti egységgel 
jó együttműködést alakítsanak ki.
Véleménye szerint jó apropó lehet az együttműködések kezde-
ményezésére, hogy hamarosan feláll a főigazgatóság megerősí-
tett vezetői csapata. Az új szakigazgatók kinevezése után sziszte-
matikus átnézzük az ügyeket, hogy hol vannak tartalmi vagy az 
együttműködéssel kapcsolatos problémák, esetleg kommuniká-
ciós hiányosságok – jelezte. Mint mondta, az egyik legfontosabb 
feladat a szolgáltatások minőségének a javítása. – Ezen belül már 
nehéz lenne sorrendet felállítani, mert mondjuk az étkezési ellá-

teg olyan problémá-
val szembesült viszont 
– például részkérdések 
szabályozásban –, ami-
ket meg kellene változ-
tatni, illetve álláspontja 
szerint javítani kellene a 
feladatellátás technikai 
feltételein is. Példaként 
említette a festékpat-
ronok beszerzést. Meg-
jegyezte: hihetetlen 
sok az igény, miközben 
adottak a közbeszerzés 
szabta keretek. 
– Kimondani is hihetet-
len, de több mint 800 
féle nyomtató és fény-
másoló van az egye-
temen – ennyiféle fes-
tékpatront kell venni 
közbeszerzési eljárások 
keretében úgy, hogy 
keretbeszerzésre jelen-
leg nincs lehetőség – 
fűzte hozzá a főigaz-
gató. Beszámolt arról: 
megkezdődött a porta-
szolgálat átszervezése, 
mellyel éves szinten 
több mint 50 millió megtakarítást lehet elérni. Vannak más terüle-
tek, ahol szintén érdemes lenne racionalizálni – emelte ki. Példa-
ként említette az egyetem tulajdonában lévő ingatlanok haszno-
sítását, vagy a mosoda működésének lehetséges modernizálását. 
A  főigazgató jelezte, vannak olyan feladatok is, amelyek a külső 
körülményekből adódnak: lejárt az egyetem szolgáltatási szerző-
dése az IKGR és a MedSol rendszer vonatkozásában. Új közbeszer-
zési eljárást kell kiírni az egyetem étkeztetésére, folyik az orvosi 
gázellátási tender kiírásának előkészítése, illetve több szabályzat 
készítése – sorolta.
Boros András úgy látja, főigazgatóként nagyon változatos a fel-
adata, hiszen a betegellátással a tudományos kutatással, illetve 
az oktatással összefüggő, feladatok, az azokhoz kapcsolódó hát-
tér szolgáltatások ellátásában érintett a Főigazgatóság. Ezzel 
összefüggésben szavai szerint iszonyatos mennyiségű informá-
ció zúdul a Főigazgatóságra. – Ezért is fontos, hogy a munkánk 
során tudjunk fontossági sorrendet felállítani, különben az özönlő 
napi feladatok felmorzsolják az emberek idejét, és nem tudnak a 
lényeggel foglalkozni – hangsúlyozta.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

tás minősége nehezen összevethető például a helpdesk szolgál-
tatással – jegyezte meg, ugyanakkor lényegesnek tartja, hogy 
a szolgáltatási szerződésekben és folyamatokban jelenjen meg 
egy elképzelés arról, milyen színvonalú szolgáltatást akarnak biz-
tosítani vagy biztosíttatni a partnereiken keresztül az egyetemen. 
Kitért arra, vannak olyan objektív elemek, amelyeket rögzíteni 
lehet. Ide sorolta egyebek mellett, hogy hányszor lehet hibázni 
egy adott egy területen, vagy azt, hány órán belül kell intézkedni, 
ha történik valami baj.
Tájékoztatása szerint az elmúlt három hónapban nem talált olyan 
típusú rendszerszintű hibát, ami azonnali megoldást igényelne. 
Olyan hibát sem lát, ami abból adódna, hogy valamilyen alap-
folyamat működtetése és szabályozása nem megfelelő. Renge-
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A versenyképesség továbbfejlesztésének egyik 
kulcsa az innováció elősegítése

Eddig egységes felügyelet nélküli területek gazdája 
lett az új Intézményfelügyeleti Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem akkor lehet igazán sikeres és versenyképes hosszú távon, ha tudatosan kiépíti a vállalkozói szemléletet az 
egyetemi polgárok között és támogatja az innovatív felfedezéseket, melyek gazdaságilag hasznosíthatók – vélekedett dr. Farkas 
Lilla Mercédesz, az Innovációs Igazgatóság vezetője. Hozzátette: a feladat stratégiai fontosságát jelzi, hogy az egyetem szenátusa 
2013 nyarán döntött az Innovációs Igazgatóság létrehozásáról, mely központi szervezeti egységként szolgálja az egész egyetemet.

A kollégiumok, a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelepek, valamint a Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája szakmai 
felügyeletét és szervezeti irányítását gyakorolja az Intézményfelügyeleti Igazgatóság. Az újonnan alakult szervezeti egység közvet-
lenül a kancellár irányítása alatt működik, vezetője dr. Balitzky Alexandra.

Dr. Farkas Lilla Mercédesz 2014. januártól az egyetemi innovációs 
részleg vezetője, kinevezését a kancellár idén májusban hosszab-
bította meg. Az igazgatóság szakmai munkáját a tudományos 
rektorhelyettes felügyeli, ily módon biztosítva a hatékony mun-
kamegosztást a tudományos és a menedzsment munka között. 
– Az a feladatom, hogy segítsem az élvonalbeli kutatás feltéte-

Mint az igazgató elmondta: olyan területek kerültek az igazgató-
sághoz, melyek esetében az egységes felügyelet eddig nem való-
sult meg, ezért az intézmények a napi működéshez nem kaptak 
elégséges segítséget, fejlesztésük elmaradt, vagy esetleges volt 
az elmúlt években. Az új igazgatóság feladata sokrétű, az alap-
dokumentumok karbantartásától a munkáltatói jogok ellátásán 
át a fejlesztési, forrásbővítési, saját bevételteremtő javaslatok 
megfogalmazásáig terjed. Cél egyebek mellett az irányítással, 
felügyelettel és ellenőrzéssel összefüggő szabályozó dokumen-
tumok tartalmának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a 
felsőoktatásban és az üzleti életben megkívánt szoros jogköve-
tés megvalósítása.
Az igazgatóság első lépésként felmérte a három érintett intéz-
mény állapotát, melyről tájékoztatást készítettek dr. Szász Károly 
kancellár számára. 
A három intézmény felmérését követően szükséges teendőkről 

leit megteremteni, ugyanis az orvos-biológiai alap- és alkalma-
zott kutatás különösen költség igényes a komplex technológiák, 
berendezések, illetve a speciális szaktudás fenntartása miatt. 
A  nemzetközi rangsorokban elért pozíciónk megtartásához a 
tudományos szakmai tapasztalat mellett elengedhetetlen a gaz-
dasági ismeretek figyelembe vétele és alkalmazása, valamint az 
adminisztratív folyamatok professzionális szervezése, hogy az 
egyetem, mint szervezet hatékonyan működjön – hangsúlyozta.
Elmondta, hogy az Innovációs Igazgatóság fő feladatkörei a pályá-
zati és projektmenedzsment, a technológia transzfer és innováció 
menedzsment, valamint az ehhez kapcsolódó tematikájú kurzu-
sok és oktató programok szervezése. Az igazgató kiemelt jelentő-
ségűnek tartja a finanszírozási lehetőségek felkutatását, melynek 
egyik fontos forrását jelentik a hazai és nemzetközi pályázatok. 

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2015/06/09/a-
versenykepesseg- tovabbfejlesztesenek-egyik-
kulcsa-az-innovacio-elosegitese/

most készül prioritási lista, szem előtt tartva, hogy az egyetem 
számára jelen helyzetben a költséghatékony hasznosítás és a 
bevételtermelés az elsődleges.
Dr. Balitzky Alexandra pályázatában hangsúlyozta: célja, hogy 
tevékenysége során kialakítsa azt a fajta intézmény-felügyeletet, 
mely modellként működve kiterjeszthető az SZMSZ-ben jelenleg 
nem szabályozott más területekre is.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2015/06/02/eddig-
egyseges-felugyelet-nelkuli-teruletek-gazdaja-
lett-az-uj-intezmenyfelugyeleti-igazgatosag/
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Dr. Pop Marcel: Fontos a nemzetközi láthatóság

Riesz Istvánné: A jobbítás 
szándékával végezzük az 
ellenőrzéseket

Egyfajta diplomáciai kapcsolatrendszer építése, fejlesztése az alapvető feladata a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának (NKI), 
mely ugyanakkor erősítené a devizabevételt hozó nemzetközi projekteket is – hangsúlyozta dr. Pop Marcel igazgató. Ez utóbbival 
kapcsolatos koordinációs munkát segíti a közelmúltban létrehozott Nemzetközi Bizottság. Az igazgató úgy látja, a Semmelweis 
Egyetem által képviselt tudásnak komoly piaci értéke van Európán túl is.

A figyelemfelhívás és a jobbítási szándék, nem pedig a 
szankcionálás az Ellenőrzési Igazgatóság fő célja – vallja 
Riesz Istvánné igazgató. Az igazgatóság éves ellenőrzési 
terve alapján részben a vizsgálatra kijelölt szervezeti egysé-
geknél végez átfogó rendszerellenőrzéseket, részben pedig 
összegyetemi folyamatokat vizsgálnak. Emellett soron kívüli 
elrendelés alapján is végeznek vizsgálatokat.

Régi-új pozícióba került a kancellária bevezetésével a Nemzetközi 
Kapcsolatok Igazgatósága – mondja dr. Pop Marcel igazgató, hoz-
zátéve, hogy azon egységek közé tartoznak, melyeket a kancel-
lária irányít, de szakmai felügyeletet gyakorol a rektori vezetés. 
– Az NKI alapvető feladata, vagyis az, hogy diplomáciai kapcso-
latrendszert építsen ki és fejlesszen az oktatás, kutatás, betegel-

Az Ellenőrzési Igazgatóság fő feladata az államháztartási pénz-
eszközökkel való hatékony gazdálkodás nyomon követése. A 
szervezeti egységek átfogó ellenőrzése kiterjed a működés és 
gazdálkodás valamennyi területére, beleértve a szabályozott-
ságot, a belső kontrollrendszer működését, az alaptevékenysé-
gek szakmai mutatószámainak az oktatás, a betegellátás teljesít-
ményadatainak alakulását, a rendelkezésre álló erőforrásokkal, a 
megállapított keretekkel való gazdálkodást, a kiadások megala-
pozottságának, alátámasztottságának, a pénzügyi elszámolások 
szabályosságának vizsgálatát. A munka során számos elemzést 
is készít az igazgatóság az adott egységről, melyek segíthetnek 
az érintetteknek, hogy jobban rálássanak kívülről a tevékenysé-
gükre. – Segítő szándékkal közelítünk az egységek felé, célunk, 

látás területén, változatlanul folytatódik, ugyanakkor erősítjük a 
devizabevételek generálását célzó nemzetközi projekteket – szá-
molt be az igazgató. 
Úgy látja: ma már nem az az elsődleges szempont, hogy hány 
intézménnyel van aláírt megállapodás, a hangsúly inkább a minő-
ségen, a tartalmon és a közös érdeken van. Az ehhez szükséges 
kétirányú kommunikációt és információáramlást segíti a közel-
múltban létrehozott Nemzetközi Bizottság, melyben az egyetem 
vezetése és az NKI mellett minden kar, valamint a Doktori Iskola, 
a Külföldi Hallgatók Titkársága is képviselteti magát. 
Dr. Pop Marcel kulcskérdésnek a nemzetközi láthatóság további 
növelését tartja, hiszen minél több minőségi információt helyezünk 
el, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a megfelelő partnert tud-
juk kiválasztani. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2015/05/29/
dr-pop-marcel-fontos-a-nemzetkozi-lathato-
sag/

hogy javítsunk az ügyviteli folyamatokon, gazdálkodáson, de 
persze a hiányosságokkal kapcsolatban nem lehetünk elnézőek 
– hangsúlyozza az igazgató, hozzátéve, hogy a hibák mellett az 
eredményeket és a hozzáállást is figyelembe veszik. Tapasztalatai 
szerint a legtöbb egység együttműködő és próbálja kijavítani a 
meglévő hibákat.
Az Ellenőrzési Igazgatóság a kancellária bevezetése óta közvet-
lenül a kancellár irányítása alá tartozó központi igazgatóságok 
közé tartozik. Az ellenőrzési munka ugyanakkor a korábbi elvek 
és módszertan szerint megy tovább töretlenül és változatlanul – 
mondta Riesz Istvánné. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2015/05/26/
riesz-istvanne-a-jobbitas-szandekaval-vegez-
zuk-az-ellenorzeseket/
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Dr. Valent Sándor: Közösen kell keresni a megoldásokat

Védőnők Napja a NET-ben

Olyan feladatmegosztás kialakítására törekedtünk, ami nem gátolja, hanem összeköti az orvosszakmai irányítás duális rendszerét 
– hangsúlyozza dr. Valent Sándor, az Egészségügyi Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság (EFMI) igazgatója. A kancel-
lária irányítása alá tartozó, és elsősorban a közigazgatási funkciókkal és finanszírozási kérdésekkel foglalkozó igazgatóság céljai 
közé tartozik egy átlátható, egységes, világos és betartható szabályrendszer megalkotása. Gazdálkodási kérdésekben napi szintű 
kapcsolatban van az igazgatóság a klinikákkal. Eddig a gazdálkodás egyensúlya nem ment a teljesítőképesség rovására - mondja 
az igazgató.

A korábbi Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási 
Igazgatóság kettéválásával jött létre a kancellária irányítása alá 
tartozó EFMI és a rektori vezetés alá tartozó Orvos-Főigazgatóság. 
A dr. Valent Sándor vezette EFMI-nél maradtak a közigazgatási 
funkciók, a finanszírozási kérdések, a várólisták, a minőségirányí-
tás, a gyógyszervizsgálati referenshez tartozó feladatkörök és a 
műszergazdálkodás. Mindezt azonban nem lehet élesen elválasz-
tani az operatív orvosszakmai irányítástól. – A két terület egymás 
nélkül nem működik, így kiemelten fontos az együttműködés és 
az összeköttetés – hangsúlyozza dr. Valent Sándor, hozzátéve, 
hogy a feladatokat is ezt szem előtt tartva osztották fel.
A munka átcsoportosításával egyébként az igazgatóság feladat-

köre bővült is, így például aktívan részt vesz a szabályzatalkotás-
ban, azzal a céllal, hogy átlátható, egységes, világos és betart-
ható szabályok szülessenek. Mint azt dr. Valent Sándor elmondta: 
három szabályzatot vizsgáltak felül a közelmúltban, melyek 
módosítását el is fogadta a Szenátus május 28-i ülésén.
A várólista szabályzat az eddig jogszabályokban előírt várólista 
fejezeteken túl kiegészült a beteg-előjegyzési és betegfogadási 
listákkal kapcsolatos teendőkkel. A szabályzat nyomán olyan 
betegfogadási listák alakíthatók ki, melyek lehetővé teszik a kul-
turált, ütemezett, hosszabb várakozás nélküli ellátást, az egyenlő 
hozzáférést és segít a TVK betarthatóságában és megvalósítható-
ságában A fekvőbetegek gyógyszerellátásáról szóló szabályzatot 
csak kisebb mértékben kellett módosítani. A legátfogóbb a térí-
tési díjakról szóló szabályzat, mely az egyetemen térítési díj elle-
nében igénybe vehető egészségügyi ellátások díjtételeit, illetve 
a terület szabályozását tartalmazza. Mint azt dr. Valent Sándor 
elmondta az alapvető cél az volt, hogy az egyetemen minden-
hol ugyanolyan árat kérjenek egy-egy szolgáltatásért, függetle-
nül attól, hogy az a Semmelweis Kft.-n vagy a közvetlenül a klini-
kán keresztül valósul meg.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
ht t p://semme lweis. hu/hirek /2015/0 6/05/
dr-valent-sandor-kozosen-kell-keresni-a-meg-
oldasokat/

A kormány prioritásként tekint az alapellátásra, amit integráltan 
és komplexen kezel – mondta köszöntő beszédében dr. Beneda 
Attila. Az egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy 
fogalmazott: emberi hang, empátia, gyakorlatiasság és szeretet, 
ez jellemzi a védőnőket.
Dr. Valent Sándor, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Finan-

szírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságának vezetője a 
Magyar Védőnői Szolgálat százéves fennállásáról szólt. Mint 
fogalmazott, az egyetem számára megtisztelő, hogy a védőnői 
társadalom egyik legnagyobb képzőhelyeként e jeles esemény 
házigazdája lehet. A védőnők hivatásként tekintenek feladatukra, 
aminek során a születendő gyermekért, vagyis a jövő társadalmá-
nak zálogáért felelnek. Ma ennek a hivatásnak legjelesebb képvi-
selőit köszöntjük – hangsúlyozta az orvos-igazgató.
Dr. Oroszi Beatrix, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
főosztályvezetője beszédében a szakma erősségeit emelte ki: 
a védőnők precízek, alázatosak, megbízhatók és összetartók, 
munkájukat pedig a kölcsönös tisztelet jellemzi. Odor Andrea 
országos vezető védőnő, a Védőnők Napja Szervezőbizottságá-
nak tagja a védőnőit a legfelelősségteljesebb, legszebb szakmá-
nak nevezte, amit jól csak hivatásszerűen lehet ellátni. Horváth 
Mónika nyugdíjas vezető védőnő pedig azokról az elődökről 
emlékezett meg, akiknek a Magyar Védőnői Szolgálat százéves 
fennállását köszönheti. A köszöntők után nyitó előadásában Kah-
lichné dr. Simon Márta, az SE Egészségtudományi Kar nyugal-
mazott főiskolai tanára a védőnői hivatás pártfogóiról és jeles 
személyiségeiről beszélt.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Védőnők Napját. A 
Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében az 50, 60, 65, 
illetve 70 évvel ezelőtt végzettek részére 134 jubileumi dí-
szoklevelet, valamint 51 miniszteri elismerő oklevelet adtak 
át. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szak-
mai Irányítási Osztálya, a Magyar Védőnők Egyesülete és a 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által szerve-
zett eseményen a Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának 
százéves évfordulójáról is megemlékeztek.

http://semmelweis.hu/hirek/2015/06/05/dr-valent-sandor-kozosen-kell-keresni-a-megoldasokat/
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Több száz új műszer az egyetem koraszülött osztályainak

Képzést tartottak a vérszállító autók vezetőinek

A hazai koraszülött ellátásban vezető szerepet játszó Semmelweis Egyetem három klinikáján újult meg a koraszülöttek intenzív 
ellátásával foglalkozó úgynevezett PIC osztály. A nemrég lezárult 858 millió forintos uniós pályázati forrásból lecserélték a koraszü-
löttek gyógyításában nélkülözhetetlen életmentő műszereket, így mostantól fogva a legmagasabb szintű ellátást a legkorszerűbb 
műszerekkel tudja biztosítani az egyetem.

A helyes vezetéstechnikát gyakorolhatták az egyetem vérszállító autóinak vezetői az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Szervek Kiképző Központjának gyakorlati képzésén. A tavaly novemberi elméleti oktatás után most tanpályán sajátíthatták el többek 
között, hogy mi a teendő megváltozott fékút esetén, vagy hogy milyen technikái vannak a hirtelen kanyarodásnak.

– A sürgősségi vérszállítások során az a cél, hogy minél rövidebb 
idő alatt célba juttassuk a vért, ilyenkor van szükség a megkülön-
böztető jelzés használatára és a rutinra. A gyakorlati képzés legfő-
képpen ezeknél az eseteknél felmerülő éles helyzetekre készített 
fel – mondta Takács Zoltán, a Szolgáltatási Igazgatóság Központi 
Logisztikai Osztályának vezetője. A tíz sürgősségi ellátást végző 
és egy körjáratos szállító a Semmelweis Egyetem öt vérszállító 
autójával a sürgősségi vér- és mintaszállítás során többféle fela-
datot lát el. A laboratóriumi mintaszállításkor a betegektől levett 
vérmintákat az egyetemi laborokba szállítják, míg a körjáratok 
során az Országos Vérellátó Központba, majd az ott elkészített 
vérkészítményeket az adott klinikákra viszik. – A Semmelweis 
Egyetem öt vérszállító autójával évente legkevesebb 8000-8500 
sürgősségi szállítást végeznek, a körjáratok száma pedig eléri a 
11 ezret, a vezetők így 20-25 szállításért felelnek nap mint nap. Ez 
tehát az egyetem 11 szállítója számára igen megterhelő feladat, 
aminek biztonságosságát legjobban a berögzült elméleti és gya-
korlati tudás garantálja – fogalmazott az osztályvezető, aki emiatt 

A fejlesztési program keretében összesen 294 modern műszert 
szereztek be. Az új, világszínvonalú inkubátorokkal, betegőrző 
monitorokkal, lélegeztető gépekkel és infúziós pumpákkal ugrás-
szerűen nőtt az újszülöttek ellátásának biztonsága és csökkent a 
komplikációk és károsodások rizikója. Az új technikai környezet 
megteremtette annak a lehetőségét is, hogy kevésbé megterhelő 
gyógyítási technikákat alkalmazzanak és hozzásegít ahhoz, hogy 
a szülőket jobban be tudják vonni a kicsik gyógyításába.
A Semmelweis Egyetem két Szülészeti és Nőgyógyászati Kliniká-
ján segítik világra Magyarországon a legtöbb újszülöttet, ezek 
PIC osztályain és az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika koraszü-
lött intenzív osztályán kezelnek minden negyedik, 1500 g-nál 
kisebb súllyal született koraszülöttet. Az óriási feladat meg-
felelő színvonalú ellátásához korszakhatárt jelentett a KMOP-
4.3.1/B-11-2011-0002 Műszerfejlesztés a Semmelweis Egyetem 
Perinatális Intenzív Centrumaiban nevű uniós forrásból finanszí-
rozott orvosi műszerpályázat.
A korszerű digitális technológián alapuló és egymással kompati-
bilis terápiás és diagnosztikai eszközök alkalmazásával nemcsak 
az újszülöttek életkilátásai lesznek jobbak, hanem életminőségük 
is javul, hiszen segítségükkel csökkenthető a maradandó egész-
ségkárosodás mértéke és gyakorisága is.
A koraszülés világszerte egyre nagyobb egészségügyi és társa-
dalmi problémát jelent; a jelenlegi megelőzési programok ered-
ménye nem kielégítő. Magyarországon minden tizedik újszülött 
korábban jön a világra, és sokan közülük életre szóló egészség-

hátrányt szenvednek emiatt. Ezért a koraszüléssel kapcsolatos 
egészségkárosodások és hátrányok leküzdésében kitüntetett sze-
repe van az újszülöttekkel foglalkozó szakembereknek és a meg-
felelő műszerezettségnek.

Czétényi Rita
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

a gyakorlati ismereteket nyújtó képzéssel hagyományt szeretne 
teremteni.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új szolgáltatás: ingyenes személyes 
szakmai honlapot igényelhetnek az egyetem 
munkatársai

Június elejétől a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság által fejlesztett személyes szakmai honlapot igényelhet-
nek az egyetemi honlaprendszer keretében a Semmelweis Egyetem kutatói, oktatói és más munkatársai. Az egyetemi arculathoz 
illeszkedő honlaprendszer a nemzetközi online tudományos kommunikációban már jól bejáratott Scholar projektnevet kapta. 

A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság a beér-
kezett igények nyomán vizsgálta meg a nemzetközi és hazai 
példákat, illetve vette számba a lehetőségeket, miként lehet az 
egységes arculatba illeszkedő, központilag biztosított keretrend-
szerben működő személyes szakmai honlaprendszert kialakítani. 
Olyan megoldást igyekezett keresni, mely bár központilag bizto-
sított, mégis szabadságot ad a felhasználóknak a saját honlap tar-
talmának szerkesztésében, strukturálásában, mely könnyen hasz-
nálható és igény esetén több nyelven is elérhető.
A Semmelweis Scholar honlaprendszerben létrehozott személyes 
szakmai weboldalak alapvetően a munkatársak egyetemi tevé-
kenységével, tudományos, szakmai eredményeivel összefüggő 
információk közlésére, valamint az együttműködések kialakításá-
hoz a kapcsolatfelvétel könnyítésére szolgálnak.
A központi honlaprendszerhez hasonlóan a személyes honlapok-
nak is a WordPress keretrendszer nyújtja az alapját. A regisztráció 

során az azonosítás alapja az egyetemi e-mail cím, csak azzal igé-
nyelhető személyes alhonlap, egyéb esetben további autentiká-
ció szükséges. Az űrlap kitöltése, majd a rendszer-adminisztráto-
rok jóváhagyása után élesedik a honlap és kezdődhet meg a tar-
talomfeltöltő munka. A közbeiktatott jóváhagyó lépés a rendszer 
biztonságát szolgálja.
A honlaprendszerhez egy mintahonlap is tartozik, amelyben 
lépésről lépésre, képekkel is illusztrálva találhatóak meg a tarta-
lomfeltöltés és strukturálás lehetőségei, azaz a honlapszerkesz-
téshez szükséges ismeretek.
Az új rendszer webcíme http://scholar.semmelweis.hu. A 
regisztrációhoz, vagyis a személyes szakmai honlap igényléséhez 
a http://scholar.semmelweis.hu/semmelweis-scholar/ linken 
elérhető online űrlapot kell kitölteni.
A kialakított megoldásnak számos előnye van: amellett, hogy a 
kutatók, oktatók, egyetemi munkatársak egységes és a trendek-
nek megfelelő honlappal jelenhetnek meg a világhálón, megerő-
södhet az egyetemi kutatások kommunikációja, könnyebbé vál-
hat a kapcsolatfelvétel a külföldi kutatópartnerekkel, és minde-
mellett a rendszer ingyenes a munkatársak számára.
A honlaprendszer a használatbavétel, illetve a visszajelzések 
során tud megfelelni a valós igényeknek, így a Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Igazgatóság munkatársai minden, a hon-
laprendszer működésével kapcsolatos igényt, visszajelzést érté-
kelnek és felhasználnak a tökéletesítésre. Kérjük észrevételeiket a 
honlap@semmelweis-univ.hu címen jelezzék.

Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Mentesség a kommunikációs 
hivataltól a kiadványok, poszterek 
és elismerő oklevelek gyártására
A tudományos feladatokhoz kapcsolódó kiadványok, tudományos 
előadások szemléltetéshez szükséges poszterek vagy elismerő okle-
velek gyártását nem kell előzetesen engedélyeztetni a Nemzeti Kom-
munikációs Hivatallal  (NKH) – tájékoztatott dr. Szász Károly kancellár.
A hivatal a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság 
megkeresése nyomán adott ki erről egy állásfoglalást június 16-án. 
Az állásfoglalásban az NKH felhívja azonban a figyelmet arra, hogy 
a tudományos tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kommuniká-
ciós szolgáltatások beszerzése – például konferenciára szóló meghívó 
gyártása, tudományos rendezvény vagy eredmény médiahirdetésé-
nek  megrendelése – továbbra is előzetes jóváhagyást igényel. 

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL

CEEPUS freemover mobilitások az őszi félévben
A 2015/2016-os tanévben már az őszi félévben (2015. szeptember 1. – 2016. 
január 31.) is fogadhatnak CEEPUS Freemover ösztöndíjasokat a magyarországi 
felsőoktatási intézmények.

Pályázók köre: kizárólag a CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Her-
cegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, 
Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) 
aktív státuszú hallgatói és oktatói nyújthatnak be pályázatot.

Keret: hallgatói: 85.000 HUF/hónap, 8 fő 5 hónapos mobilitása, 
  oktatói: 125.000 HUF/hónap, 13 fő 1 hónapos mobilitása.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a www.ceepus.info pályázati 
felületről letölthetők.

Jelentkezési határidő: 2015. július 15.

Bővebb információk:
http://tpf.hu/hir/3153/ceepus-freemover-mobilitasok-magyarorszag-
ra-az-oszi-felevben

További információ:  
Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet
E-mail: innov@semmelweis-univ.hu

További pályázati felhívások: 
http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/palyazati-hirlevel/
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A PPKE és a SE 2013-ban ötven-ötven százalékos tulajdoni 
hányaddal alakította meg a Bionikai Innovációs Központ Non-
profit Kft.-t (BIK) az infobionikai tudományterületeken végzett 
oktatás és kutatás bionikai iparba történő szervezett visszacsato-
lása érdekében. Mint az a most aláírt megállapodás preambulu-
mában olvasható: a BIK egyik szervezeti egységeként alakítják ki 
a Multimodális Klinikai és Transzlációs Képalkotó Központot.
A BIK szerepe a képalkotó technika területén nagyon átfogó, a 
diagnosztika elméleti alapjainak felhasználásával az eljárások 
optimalizálásától egészen a műszerfejlesztésig terjed. Mindeb-
ben kiemelt szerepe van a klinikai betegellátásnak, aminek révén 

– A Semmelweis Egyetem híres arról, hogy nyitott az újításra, és 
mindig elől jár az egészségügyet, a kutatást és az oktatást érintő 
fejlesztésekben. Ennek ékes példája a mai összejövetel – mondta 
dr. Gál János klinikai rektorhelyettes, a Honvéd-, Katasztrófa- és 
Rendvédelem Orvostan Tanszék vezetője. Mint hangsúlyozta: Far-
kas Bertalan kinevezése mellett a rendezvényen azt is ünneplik, 
hogy az egyetem keretszerződést írt alá egy innovatív fejlesz-
tések menedzselésére specializálódott céggel, az NVT Coopera-
tion Nyrt.-vel, melynek célja a kutatási és oktatási együttműkö-
dés elsősorban a betegek és az egészségmegőrzés érdekében.
A vállalat jelenlegi egyik legnagyobb projektje egy távmene-
dzselt egészség- és életvédelmi rendszer fejlesztése. A rendszer 
minőségi ellenőrzését és kontrollálását a Semmelweis Egyetem 
látja el, emellett kidolgozza és végzi a betegek monitorozását 
végző személyzet szakmai képzését.
A tesztelésben részt vesz Farkas Bertalan is, aki honlapunknak 
adott interjújában hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés számára, 
hogy segítheti a Semmelweis Egyetemen folyó munkát főtanács-
adóként. Kitért arra, hogy komoly nemzetközi kapcsolatrendszere 
van, amit hasznosítani tud az egyetem és a közös munka érde-
kében. Az űrrepülés során egyébként számos területen végeztek 
teszteket, kísérleteket, ezek között kiemelt volt az orvosbiológia 
és az anyagtechnológia.
Farkas Bertalan 1980. május 26-án indult nyolc napos küldetésre 
az űrbe első és eddig egyedüli magyarként. A rendezvényen 
mesélt 35 évvel ezelőtti élményeiről, az űrben készült videofelvé-
teleket is mutatva. Megemlítette többek között, hogy a túlélési 
gyakorlatok közül a tengeri volt a legnehezebb számára, hangsú-
lyozta azt is, hogy minden űrhajósnak feladata, hogy megtalálja 
a saját országát az űrből. Magyarországot könnyű volt felismerni 
– tette hozzá.
NVT Cooperation Nyrt. fejlesztés alatt álló, PSS nevű egészség 
és életvédelmi távfelügyeleti rendszerét Laczkó Béla gazda-

Tudományos tanácsadói kinevezést vehetett át Farkas 
Bertalan

Képalkotó központtal bővül a Bionikai Innovációs Központ

A Semmelweis Egyetem Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszékének tudományos főtanácsadójává nevezték ki 
Farkas Bertalant. Az űrhajós a szenátusi teremben tartott rendezvény keretében vehette át az erről szóló oklevelet dr. Gál János 
rektorhelyettestől és dr. Hunyady Lászlótól, az Általános Orvostudományi Kar dékánjától. Az űrhajós 35 évvel ezelőtti űrutazása 
alkalmából érkezett a Semmelweis Egyetemre egy tízfős, űrhajós társakból álló nemzetközi delegáció kíséretében.

Együttműködési keretmegállapodást írt alá a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft., a Semmelweis Egyetem (SE) és a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a képalkotó diagnosztikai eljárások kutatása, fejlesztése és innovációja érdekében.

sági igazgató, valamint Soós Krisztina nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztési vezető ismertette a rendezvényen. Az új okos eszköz 
képes az életfunkciók folyamatos figyelésére és valós idejű elem-
zésére, ami a veszélyhelyzetek elhárításán túl, prevenciós segít-
séget is nyújt. Míg a jelenlegi távfelügyeleti rendszerek kizárólag 
az idősek, illetve folyamatos figyelemre szoruló betegek ellátását 
végzik, az új alkalmazás ezen felül mindazokat bevonná a szolgál-
tatási körbe, akik fokozott fizikai terhelés vagy stresszes életmód-
juk miatt, egészségtudatos megfontolásból minimálisra akarják 
csökkenteni a saját állapotukban esetlegesen bekövetkező krízis-
helyzeteket.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

teljessé válik az innovációs folyamat. A Semmelweis Egyetem 
elsősorban ezen a téren kapcsolódik be az együttműködésbe 
annak érdekében, hogy a képalkotó vizsgálatok során szerzett 
gyakorlati tapasztalatok, új felismerések és tudományos ismere-
tek hatékonyan megjelenjenek a kutatásban, fejlesztésben és a 
képzésben.
A Semmelweis Egyetem részéről a megállapodást dr. Szél Ágos-
ton rektor és dr. Szász Károly kancellár írta alá.

Dobozi Pálma, Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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XIII. Semmelweis-Freiburg-Heidelberg 
Szimpózium a Semmelweis Egyetemen

Két német egyetemmel közös tudományos szimpóziumnak adott otthont a Semmelweis Egyetem június 12-13-án a Semmel-
weis Szalonban. A Semmelweis Egyetem és két stratégiai partnere, a freiburgi Albert-Ludwigs-Universität és a heidelbergi Rup-
recht-Karls-Universität kétévente váltakozó helyszínen tart szimpóziumot. A kétnapos találkozón a három egyetem korábbi ösztön-
díjasai tartottak előadást kutatásaikról, valamint a három intézmény elismert szakemberei és vezetői tartottak plenáris előadásokat 
német, illetve angol nyelven.

Az idei szimpózium fő témájának – Gesundes Leben und aktives 
Altern – Egészséges élet, aktív öregedés – égisze alatt a szakmai 
közönség a patológia, urológia, pszichoszomatika és az onkológia 
témakörében szervezett szekciókban tájékozódhatott az érintett 
tanszékek és klinikák munkatársaitól a legújabb kutatási eredmé-
nyekről, illetve a az aktuális trendekről. A szekciókat egy német és 
egy magyar vezető szakemberből álló elnökpár vezette.
A szimpóziumot megnyitó beszédében dr. Molnár Mária Judit 
tudományos rektorhelyettes méltatta az immár 32 éve tartó tri-
laterális együttműködést, amelyet kiemelt jelentőségűnek neve-
zett. Hozzátette: nem véletlen, hogy éppen a három egyetem 
együttműködése kezdetének évében, 1983-ben indult útjára 
a Semmelweis Egyetem német nyelvű orvosképzése is, hiszen 
német partnereink támogatásának meghatározó szerepe volt 
abban, hogy idegen nyelven is merjük vállalni az oktatás felelős-
ségét.
A rektorhelyettes kijelentette: mára büszkék lehetünk arra, hogy 
a Semmelweis Egyetem a hazai rangsorok alapján Magyarország 
legjobb egyetemének számít, a QS ranking világrangsorokban 
pedig az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) a világ legjobb 
100-150 kara között kapott helyet 2015-ben. Ebben véleménye 
szerint nagy szerepe volt annak, hogy a német partnerség kere-
tében kiutazó hallgatók, szakemberek hazatérve a Semmelweis 
Egyetemen kamatoztatták az elsajátított tudományos szemléle-
tet, elősegítve ezzel az egyetem oktatási és klinikai tevékenysé-
gének fejlődését.
Dr. Molnár Mária Judit kitért a mostani találkozó távlati lehetősé-
geire is. A személyes találkozás alkalmával egymás kutatási port-
fóliójának megismerése új kapukat nyithat meg a háromoldalú 
együttműködésben és akár közös uniós pályázatokkal is tovább 
erősíthetik az egyetem több évtizedes történelmét. Erre buzdítva 
a rektorhelyettes az egyetem aktuális projektjeit bemutató rövid 
prezentációval zárta beszédét.

A Heidelbergi Egyetem részéről prof. dr. Hans-Günt-
her Sonntag, az orvosi kar korábbi dékánja mondott 
köszöntő beszédet. A partnerség 1983-as alapításától 
egészen 2004-es nyugalmazásáig Sonntag professzor 
a Semmelweis Egyetemmel folytatott partnerkapcso-
lat felelőse is volt, amelynek azóta is aktív támogatója. 
Beszédében erre az időszakra tekintett vissza és örömét 
fejezte ki, hogy a közös együttműködés azóta is töretlen.
A Freiburgi Egyetem nevében prof. dr. Kerstin Kriegl-
stein, az egyetem orvosi karának dékánja köszöntötte 
a résztvevőket. A 2014-ben kinevezett dékán ebben a 
minőségében először látogatott a Semmelweis Egye-
temre és örömét fejezte ki, hogy immár személyesen is 
meggyőződhet a három partner közötti aktív együttmű-
ködésről.
A szimpózium megnyitóján dr. Molnár Mária Judit, illetve 
dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes 
a Pro Universitate díj ezüst fokozatával tüntette ki dr. 
Peter Schirmacher professzort, a heidelbergi egyetem 

Patológiai Intézetének vezetőjét és dr. Michael Wirsching pro-
fesszort, a freiburgi egyetem Pszichoszomatikus és Pszichote-
rápiás Intézetének igazgatóját. A díjjal a két igazgató áldozatos 
kapcsolatápoló tevékenységét ismerték el, amellyel segítették az 
egyetem fejlődését és gyarapodását.
Az ünnepélyes megnyitót a tematikus szekciók és – a sokat emle-
getett kapcsolatépítés jegyében – a velük párhuzamosan meg-
rendezett ún. Speed Meeting találkozók követték. Utóbbiak során 
az egyes egyetemek azonos érdeklődésű szakemberei kölcsönö-
sen tájékozódhattak esetleges szakmai együttműködések lehe-
tőségéről. A kezdeményezés nyomán több megbeszélésre is sor 
került. A freiburgi egyetem Pszichoszomatikus és Pszichoterá-
piás Intézetének munkatársai tárgyaltak a Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézetének igazgatóhelyettesével, dr. 
Purebl Györggyel. A freiburgi egyetem Urológiai Klinikájának 
igazgatója és vezető munkatársai a Semmelweis Egyetem Uro-
lógiai Klinikájára látogattak el dr. Nyirády Péter jelenlegi és dr. 
Romics Imre korábbi igazgató meghívására. Ezen kívül a heidel-
bergi egyetem Patológiai Intézetének munkatársai is tárgyaltak a 
Semmelweis Egyetem patológiai intézeteinek vezetőivel.
A kétnapos konferencia végén dr. Hunyady László, az ÁOK 
dékánja záróbeszédében rendkívül hasznosnak és gyümölcsöző-
nek nevezte a szimpóziumot mind az érdekes és sokszínű előadá-
sok, mind a további közös együttműködés szempontjából.
A három partneregyetem a 90-es évek eleje óta rendez közös 
tudományos szimpóziumokat. Míg kezdetben mindhárom egye-
tem tudományos előadásai álltak a találkozók előterében, 2007 
óta a kollokvium elsősorban fiatal tudósok részére, a Semmelweis 
Egyetem ösztöndíjasai számára rendezik meg annak érdekében, 
hogy eredményeiket szélesebb tudományos nyilvánosság előtt 
mutathassák be.  

Wild Marica
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
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Kihirdették a nyertes rektori pályamunkákat

Bőrgyógyászati témák a májusi Kutatói Szalonban

A Semmelweis Egyetem különleges hagyománya a rektori pályázatok rendszere, ami a hallgatókat a valódi kutatói életre készíti 
fel – mondta dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes, a pályamunkákat értékelő bizottság elnöke a Semmelweis 
Szalonban. A 2014/2015-ös tanévben beküldött 56 rektori pályázat közül legtöbbet az Általános Orvostudományi, illetve a Fogor-
vostudományi Kar hallgatói készítették, de gyógyszerészhallgatók is részt vettek a megmérettetésen.

A nagyon gyorsan fejlődő bőrgyógyászati terület állt az idei szemeszter utolsó Kutatói Szalonjának középpontjában, ahol dr. Mol-
nár Mária Judit tudományos rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket. Bemutatva a Szalon első előadóját, dr. Detlef Zilli-
kenst, a Lübecki Egyetem professzorát hangsúlyozta: Németország az egyik legfontosabb partnere a Semmelweis Egyetemnek, 
tudományos és üzleti szempontból is, mióta 1983-ban elindult a német nyelvi program. Ezen túl is számos régi kapcsolat köti a 
Semmelweiset több német egyetemhez, így a heidelbergihez és a freiburgihoz. 

A szalon házigazdája dr. Sótonyi Péter rector emeritus volt, aki 
emlékeztetett arra: az UNESCO a 2015-ös évet Semmelweis-em-
lékévvé nyilvánította. Ezért az idei tudományos rendezvények 
Semmelweis Ignác tisztelete jegyében zajlanak. Semmelweis 
magyar volt, 1818-ban született Budán, és természetesen kiter-
jedt osztrák kapcsolatai is voltak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy 
a rendezvény külföldi előadójának, dr. Detlef Zillikensnek a lánya 
is Budapesten tanul. – Ez is példázza, hogy a magyar medicina 
mindig is kitűnő kapcsolatokat ápolt a német medicinával, és ez 
most is kiválóan működik – hangsúlyozta. Röviden ismertette dr. 
Detlef Zillikens pályáját, megemlítve egyebek mellett, hogy közel 
350 eredeti tudományos közleménnyel rendelkezik.
Dr. Detlef Zillikens A pemphigus, a pemphigoid betegségek patog-
enezisének, diagnózisának és kezelésének új aspektusai címmel tar-
tott előadást. Röviden bemutatta a lübecki egyetemet is, melynek 
fő kutatási területei az infekciók és gyulladások, az agyi viselke-
dés, a metabolizmus és az orvosbiológiai mérnöki terület. Főként 
az elsőhöz jól illeszkedik a mi területünk, autoimmun hólyagos 

Dr. Tímár József az ünnepélyes eredményhirdetésen rávilágított: 
más felsőoktatási intézmények TDK-sainak írásos összefoglalót is 
be kell nyújtaniuk, ám mivel a Semmelweis Egyetemen a szóbeli 
és írásbeli tudásról külön kell számot adni, itt ezt a funkciót a rek-
tori pályamunka látja el. Hasznos már hallgatóként megtanulni a 
cikkírást, hogy később a nemzetközi közvélemény is tudományos 
eredményként értékelhesse a kutatómunkát. Itt a Semmelweis 
Egyetemen ezért már a hallgatókkal szemben is hasonló elvá-
rásokat támasztunk, mint amiket a való élet fog megkövetelni 
a kutatóktól – fogalmazott. Ez azért is szükséges – tette hozzá 
– mert eredményeinek köszönhetően a Semmelweis Egyetem 
egyre jobban teljesít a nemzetközi rankingekben, a kutatói és 
oktatói utánpótlást pedig azok a hallgatók jelenthetik, akik már 
most részt vesznek a tudományos életben. Mint arról a rektorhe-
lyettes beszámolt: a benyújtott rektori pályázatok színvonala is 
igen magas, jó eredményt csak azok érhettek el, akik már megje-
lent nemzetközi közleménnyel hitelesítették adataikat. 
A legtöbb díjazott pályamunka a Városmajori Szív- és Érgyógyá-
szati Klinikáról, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról, valamint 
a két Patológiai Intézetből érkezett, de a Fül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyaksebészeti Klinika, illetve a III. Sz. Belgyógyászati Klinika 
munkacsoportjai is igen jó eredményeket értek el. A köszöntő 
után dr. Tímár József átadta az első, második és harmadik helye-
zettek, illetve a dicséretben részesültek okleveleit, a legjobbak 
pénzjutalmat is kaptak.

Az elnök, dr. Tímár József mellett a Rektori Pályamunka Értékelő 
Bizottságának tagja volt még dr. Merkely Béla, a Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika, dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísér-
leti Kutató- és Humán Élettani Intézet, illetve dr. Bereczki Dániel, 
a Neurológiai Klinika igazgatója, valamint dr. Keszler Gergely, az 
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
adjunktusa, dr. István Gábor, a II. Sz. Sebészeti Klinika igazgatója, 
dr. Szabó Attila, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, 
dr. Blazsek József, az Orálbiológiai Tanszék egyetemi docense és 
Vámosi Péter, a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

bőrbetegségek – jegyezte meg. Szólt ezeknek a betegségeknek 
az epidemiológiájáról, terápiájáról és a diagnosztikáról is, mellyel 
kapcsolatban egy új biochip technika jelent előrelépést.
Dr. Kárpáti Sarolta, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 
igazgatója Transzglutamináz autoimmunitás a hólyagos bőrbeteg-
ségeknél címmel tartott tudományos előadást. Ebben áttekintette 
a transglutaminázok szerepét az extra- és intracelluláris élettani 
folyamatokban, valamint bemutatta a környezeti faktorok indu-
kálta transglutamináz autoimmunitás kialakulásának folyama-
tát. Ebből a szempontból vázolta fel a dermatitis herpetiformis 
patomechanizmusát és megkülönböztetett helyét az autoimmun 
hólyagos bőrbetegségek között. Röviden áttekintette a kórkép 
klinikai és immunológiai sajátosságait, a társuló betegségeket, és 
beszámolt a klinikán zajló eredményes tudományos kutatás leg-
újabb megfigyeléseiről.

Dobozi Pálma, Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Aki megvalósította a gyógyszerkutatók 
álmát – 90 éves dr. Knoll József

Tudományos üléssel köszöntötték dr. Knoll József farmakológust, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeri-
tusát 90. születésnapján a Magyar Tudományos Akadémia kistermében, ahol tanítványainak tanítványai is bemutathatták kutatási 
eredményeiket.

Minden farmakológus álma, hogy olyan gyógyszert fejlesszen 
ki, ami hozzájárulhat a betegek gyógyításához, ez pedig dr. 
Knoll Józsefnek sikerülhetett a deprenyl feltalálásával. Az éppen 
ötven évvel ezelőtt előállított, Parkinson-kór kezelésére alkal-
mas gyógyszer azóta több mint hatvan országban sikeres, sőt 
egyéb alkalmazási területeit kutatják – mondta köszöntőjében dr. 
 Ferdinandy Péter, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
igazgatója. Hozzátette: a professzor fiatalos lendületével és máig 
tartó tudományszeretetével valódi példakép, aki még kilencven 
évesen is új kutatási eredményekkel büszkélkedhet.
Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében úgy fogalmazott: a 
 Semmelweis Egyetem sikerének hátterében olyan tudósok, 
oktató egyéniségek tevékenysége áll, mint dr. Knoll József, aki 
harminc éven át volt a Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zet vezetője. – A tudományos iskola megteremtésének olyan 
lehetősége ez, amely egyszerre érdem és felelősség. Az egykor 
általa vezetett tanszék egy sor kiváló oktatót és tudós egyénisé-
get sorakoztatott fel, akik a hatalmas szellemi örökséget jó gazda 
módjára méltóképpen gondozzák és gyümölcsöztetik – emelte 
ki a rektor, hozzátéve, hogy a tanítványok kinevelése azért is 
elengedhetetlen, mert a magányos kutató eredményei, legyenek 
azok bármennyire is attraktívak, mit sem érnek a tudományos 
utánpótlás nélkül.
Dr. Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok Osztályá-
nak elnöke arról számolt be, hogy dr. Knoll József 1970 óta tagja 
az akadémiának, így 45 évet az akadémián kívül, 45 évet pedig 
annak tagjaként élt. Ez utóbbi időszak az MTA számára valódi 
értékeket adott – hangsúlyozta. dr. Knoll József – mint mondta – 
hét évtizeden keresztül foglalkozott az általa felfedezett vegyü-
lettel, ez a tiszteletre méltó kutatómunka pedig keveseknek ada-
tik meg. Farmakológiai kutatásai mellett egy saját társadalomtu-
dományi teóriát is alkotott az agyszerkezetet vizsgálva. Ebből az 

elméletből kiderül egyebek mellett, hogy az ember az egyetlen 
faj, amelynek tagjai manipulálhatók.
A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetet 1956-ban komoly 
veszteségek érték, mélypontra került, dr. Knoll József azonban 
hazai és nemzetközi szinten elismert intézetté emelte, ami kiváló 
szakembereket nevelt ki. Intézetet építeni csak a tudományos 
kiválóságon keresztül lehet, így ő is erre alapozott – fogalmazott 
dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja. 
Kifejtette: a professzor tudományos munkásságában óriási sze-
repe van a fiziológia, az élettan iránti érdeklődésnek is, sőt a 
Magyar Élettani Társaságban sokáig volt meghatározó szerepe, 
ami a két diszciplína közötti szoros kapcsolatra is bizonyíték.
Dr. Sperlágh Beáta, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai 
Társaság elnöke arról beszélt, hogy a professzor által 1962-ben ala-
pított társaság a vasfüggöny ellenére hamar világszerte ismertté 
vált konferenciáin a magyar farmakológusok is bekapcsolódhat-
tak a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. A magyar és nem-
zetközi gyógyszerkutatás kiemelten eredményes volt ebben az 
időszakban, az 1960-as években ugyanis számos együttműködés 
indult az egyetemi gyógyszerkutatási műhelyek és a gyógyszer-
gyárak, illetve gyógyszervegyészeti laboratóriumok között. Ezek-
ben az évtizedekben épült be a terápiába a ma használt gyógy-
szerkincs igen jelentős része – mutatott rá.
– Dr. Knoll József alig várja kísérleteinek végeredményét, ugyan-
akkor türelmes is, hiszen képes egy-egy témával akár évtizedekig 
foglalkozni, ha az izgalmasnak mutatkozik. Nyitott és befogadó 
minden újra, célja pedig az összefüggések megtalálása – véleke-
dett dr. Miklya Ildikó, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zet docense, aki szerint a professzort mindmáig a munka szere-
tete és öröme hajtja, lelkesedése pedig környezetét is magával 
ragadja. – Végtelen emberszeretetével minden hibát a fejlődés 
részének tekint, és igyekszik azt megérteni, megbocsájtani. Ha 
azonban méltánytalanságot tapasztal, bárkinek a szószólójává 
válik és kiáll az emberért – emelte ki.
A méltatásokat követően dr. Knoll József hangsúlyozta: szeren-
csésnek tartja magát, mert egész életében azzal foglalkozhatott, 
ami számára a legfontosabb. – Munkatársaim kivételes tudású, 
tudományszerető emberek, akiktől sokat tanulhattam, eredmé-
nyeinket pedig mindig közös sikernek tekintettem – fogalmazott.
A köszöntők után dr. Knoll József tanítványainak tanítványai, fiatal 
farmakológusok mutatták be kutatási eredményeiket. Dr. Helyes 
Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farma-
koterápiai Intézetének kutatója Szemikarbazid-szenzitív amin-oxi-
dáz gátlók fájdalomcsillapító hatásai egérmodellekben címmel tar-
tott előadást, dr. Giricz Zoltán, a Semmelweis Egyetem Farmako-
lógiai és Farmakoterápiás Intézetének tudományos főmunkatársa 
az extracelluláris vezikulák karcioprotekcióban betöltött szerepé-
ről beszélt, majd dr. Zádori Zoltán, az intézet adjunktusa számolt 
be az alpha2- és imidazolin receptorok szerepének vizsgálatáról. 
Végül dr. Baczkó István, a Szegedi Tudományegyetem Farmako-
lógiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatója ismertette a diclo-
fenac lehetséges proaritmiás hatásait.

Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Herr Leitsmann, erst einmal Glückwunsch zu diesem gelun-
genen Berufseinstieg. Was hat Sie so zielstrebig nach Göttin-
gen geführt? 
Mir war schon während meines Studiums am ACH klar, dass ich 
unbedingt meinen Facharzt in Urologie machen möchte, und 
zwar an einem großen Haus, an dem intensiv geforscht wird und 
neueste medizinische Methoden angewandt werden. Die Urolo-
gie in Göttingen erschien mir von Anfang an unglaublich dyna-
misch, mit einem jungen Team und einem Chefarzt, der explizit 
junge Leute fördert. Mein gutes Gefühl, dass ich schon in meiner 
Hospitation hatte, hat sich bestätigt. 

Ihre Diplomarbeit zu einem urologischen Thema hat Ihren 
jetzigen Chef zu der Äußerung veranlasst, das sei ja schon 
beinahe eine Doktorarbeit....
Das ist einer der vielen Vorteile des Studiums an Campus Ham-
burg: Außer der individuellen Betreuung und dem persönlichen 
Kontakt zu so vielen Dozenten habe ich sehr davon profitiert, für 
die Diplomarbeit bereits wissenschaftlich gearbeitet und meh-
rere Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben belegt zu haben. 
Das spüre ich besonders jetzt, wo ich in einige Forschungspro-
jekte eingebunden bin: Der für viele holprige Einstieg in die Welt 
des wissenschaftlichen Arbeitens blieb mir erspart. 

Welche Fertigkeiten bringen Sie aus Ihrem Studium nach un-
garischem Curriculum mit, die Sie nicht missen möchten? 
Am meisten hilft mir die hervorragende klinische Ausbildung und 
der intensive Kontakt, den ich bereits zu Patienten hatte. Wer 
vom ACH kommt, muss sich vom ersten Tag an im Klinikalltag 
vor nichts scheuen. 

An welche Institution denken Sie, wenn Sie mit Kollegen über 
Ihre Alma mater sprechen? 
An zwei – und das ist eine gute Mischung: Ich bin stolz, Absol-

Gelungener Berufseinstieg

Im Juli 2014 erhielt Conrad Leitsmann, 3. Absolventenjahrgang am Asklepios Campus Ham-burg  (ACH), sein Diplomzeugnis, im 
August hospitierte er an seiner künftigen Arbeitsstätte, startete im September an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) der 
Georg-August-Universität als Assistenzarzt in der Klinik für Urologie, wo er bereits im November die erste kleinere OP unter Super-
vision durchführte. Im Interview mit Nicola Sauter-Wenzler beschreibt der 26-Jährige seine Erfahrungen der letzten acht Monate.

Positive Signale aus der 
ungarischen und deutschen 
Wissenschaft
Der Asklepios Campus Hamburg (ACH) freut sich über positive Rück-
meldungen der ungarischen Akkreditierungskommission MAB und 
des deutschen Wissenschaftsrats. 
Im Frühjahr erschien der Bericht der MAB zur Reakkreditierung der 
Semmelweis Universität (SU) samt ihrer Niederlassung ACH. Nach dem 
Besuch einer zweiköpfigen MAB- Gutachterdelegation fiel das Urteil 
zum ACH gut bis sehr gut aus. Hervorgehoben werden die enge Ver-
zahnung mit der SU, ihre effektive Qualitätssicherung, das überein-
stimmende Curriculum, die anspruchsvollen Prüfungen, die Klein-
gruppen und die günstigen Verhältnisse Studenten/Dozenten und 
Studenten/Patienten, die gute Qualifikation und Vorbereitung der 
Dozenten, die Didaktik-Kurse für Dozenten, die sehr gute Infrastruk-
tur am ACH und Verkehrsanbindung in Hamburg. 
Der Medizinausschuss des Wissenschaftsrats, der einen Bericht über 
private Medizinerausbildung in Deutschland vorbereitet, hatte auch 
den Rektor der SU im Mai zu einer Anhörung eingeladen. Das Gre-
mium zeigte sich beeindruckt von den gelieferten Zahlen, Daten und 
Fakten, besonders was die Wissenschaftlichkeit der Ausbildung am 
ACH betrifft. Auf den Bericht kann man gespannt sein!

3. Semmelweis Surgery Grand Round

Als Höhepunkt der 3. Semmelweis Surgery Gand Round am 9. Mai 
freute sich Gastgeber Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Chefarzt Allgemein- 
und Viszeralchirurgie der Asklepios Klinik Barmbek und Repräsentant 
des Dekans der Medizinischen Fakultät am ACH, dieses Mal beson-
ders über die internationale Besetzung der Key Lecture: Professor Dr. 
Kenneth Boffard aus Johannisburg sprach vor einem interessierten 
Publikum über modernes Versorgungsmanagement bei penetrating 
trauma.

vent der Semmelweis Universität zu sein, die international nach 
neuesten Rankings hervorragend dasteht. Aber auch die Zeit am 
Campus Hamburg war sehr schön – ich freue mich schon, viele 
beim Ball des 4. Abschlussjahrgangs im Juli in Hamburg wieder-
zusehen. 

Wie sehen die nächsten Jahre aus? 
Erst einmal Facharzt in Göttingen, weiterhin dort auch wissen-
schaftlich arbeiten, parallel promovieren, irgendwann vielleicht 
habilitieren...

Welchen Satz geben Sie den kommenden Absolventen nach 
einem knappen Jahr mit auf den Weg? 
Freut Euch drauf! Ihr übersteht die erste Visite, die erste OP, die 
erste Nachtschicht. Und: Es ist ein wunderbares Gefühl, endlich 
als Arzt arbeiten zu können. 

Weiter Informationen auf www. asklepios/ams.com sowie auf Face-
book und Twitter
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Annual Meeting of the Oldest British Chirurgical Club 
at Semmelweis University

13th Semmelweis-Freiburg-Heidelberg Symposium

Joint Conference Organized by Semmelweis University 
and the University of Oxford

Semmelweis University hosted a trilateral joint conference with 
its strategic partners, Albert-Ludwigs-Universität from Freiburg 
and Ruprecht-Karls-Universität from Heidelberg. The three uni-
versities hold scientific symposiums every two years and this year 
Semmelweis Salon accommodated the event on 12th and 13th 
June.
Students who had formerly been granted scholarship, the lead-
ers and distinguished experts of the three universities gave pres-
entations on their research activities and results. The motto of 

Research results in the field of intensive care and brain research 
were presented at the first joint symposium of Semmelweis 
University and the University of Oxford. Dr. János Gál, Direc-
tor of Semmelweis University’s Department of Anaesthesiology 
and  Intensive Therapy and Vice Rector for Clinical Affairs said 
that the symposium, introducing the results achieved in the field 
of brain research and intensive care, is a stepping stone for the 
development of a partnership between the two universities. The 

the event was Gesundes Leben und aktives Altern – Healthy Life and 
Active Ageing and the presentations gave insight into research 
results and the latest trends in the field of Pathology, Urology, 
Psychosomatic Medicine and Oncology.

Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/06/13th-semmelweis-freiburg-heidelberg-
symposium/

The Moynihan Chirurgical Club, founded in 1909, holds two 
annual meetings; one in the UK and another abroad. This year 
one of the scientific meetings was organised at Semmelweis Uni-
versity’s First Department of Surgery. The two-day event was 
opened by Dr. László Harsányi director, who emphasized the 
importance of the club being the oldest and most renowned chi-
rurgical society in the UK. Amongst others, the chief editor of the 

ultimate goal is to extend this collaboration to other scientific 
areas; therefore the consultations held during the opening day 
focused on the identification the possible areas of cooperation in 
the field of education, research and clinical practice. 
Read more:  http://semmelweis.hu/english/
news/05/joint-conference-organized-by-
semmelweis-university-and-the-university-of-
oxford/

British Journal of Surgery, the vice president of the Royal College 
of Surgeons of England and the president of the British Society 
for the History of Medicine attended the conference.

Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/05/annual-meeting-of-the-oldest-british-
chirurgical-club-at-semmelweis-university/

http://semmelweis.hu/english/news/06/13th-semmelweis-freiburg-heidelberg-symposium/
http://semmelweis.hu/english/news/05/annual-meeting-of-the-oldest-british-chirurgical-club-at-semmelweis-university/
http://semmelweis.hu/english/news/05/joint-conference-organized-by-semmelweis-university-and-the-university-of-oxford/
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Hatodszor választották ki a Semmelweis 
Egyetem Borait

Négy kategóriában 13 borvidék több mint 100 bora versenyzett a Semmelweis Egyetem Bora 2015 címért. A győztesek a balaton-
boglári, az egri, a szekszárdi és a tokaji borvidékről érkeztek. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Semmelweis 
Szalonban.

Dr. Fejérdy Pál, a borverseny zsűrielnöke 
az ünnepségen a magyarok borszerete-
téről beszélt. Felidézte: az egyik legis-
mertebb magyar közmondásban első-
ként bort, majd ezt követően búzát és 
békességet kívántak az emberek. Hoz-
zátette: a magyarok mindennapi éle-
tének fontos része a bor azóta, hogy a 
betelepülés után a rómaiaktól megörö-
költük a szőlőművelés nagyszerűségét. 
Beszédében felelevenítette a kánai 
menyegző történetét is, ahol szavai sze-
rint lényegében megtörtént az első bor-
zsűrizés. A Semmelweis Egyetemen is 
befejeződött a zsűrizés, és nem egy, 
hanem sok jó bort találtunk – fogalma-
zott a Fogorvostudományi Kar korábbi 
dékánja.
A rendezvény borok közül a középkate-
góriájú fehérboroknál bronz minősítést 
kapott a Brunyai Családi Pincészet 2013-
as Sietek elnevezésű bora. Ezüst minősítést nyert el a Csendes 
Dűlő Szőlőbirtok 2013-as Hárslevelűje. A kategóriában a Semmel-
weis Egyetem Bora a Podmaniczky Szőlőbirtok és Pincészet 2013-
as évjáratú Tere-fere nevű bora lett.
Podmanicky Péter a családi pincészet történetéről beszélt, 
amely hobbiként indult, de lépésről-lépésre fejlesztették. A győz-
tes borról elmondta, hogy kőröshegyi rajnai rizlingből készült, 
ahogy a neve is mutatja, jó beszélgetések mellé szánták.
A reprezentációs borok fehérborai közül bronz minősítést kapott 
a Béres Szőlőbirtok és Pincészet 2011-es évjáratú Lőcse Furmintja. 
Ezüst minősítést nyert el a Breitenbach Pince 2013-es évjáratú 
Lapis Furmint bora. A Semmelweis Egyetem Bora ebben a kate-
góriában a Szent Tamás Szőlőbirok és Pincészet 2013-es Percze 
Furmint elnevezésű bora lett.
A díjat a pincészet munkatársa, Nagy Tamás vette át ifj. 
Szepsy István főborász nevében. A nemzetközi borakadémikus 
elmondta: a mádi hegyközséghez hat első osztályú dűlő kapcso-
lódik, ezek egyike, a legkisebb a Percze. Az erről származó borok 
közül ez egy kiemelkedő tétel – fogalmazott, hozzátéve összesen 
3500 palack készült belőle. 
Dr. Veres Gábor, a rendezvény házigazdája kiemelte: nagyon 
magas volt a színvonal a fehérborok versenyében, és mindkét 
kategóriába kifejezetten sok bort neveztek. A reprezentációs 
kategória első három helye a tokaji borok között nagyon szoros 
versenyben dőlt el – tette hozzá az I. Sz. Gyermekgyógyászati 
 Klinika igazgatóhelyettese.
A középkategóriájú vörösborok versenyében bronz minősítést 
kapott a Bodor Borház 2013-as Úrbárium bora. Ezüst minősítést 
nyert el a Juhász Testvérek 2011-es évjáratú Egri Paptag Superior 
Cuvéeje. A Semmelweis Egyetem Bora pedig a Takler Borbirtok 
2012-es évjáratú Szekszárdi Merlot-ja lett.
A presztízs vörösbor kategóriában bronz minősítést kapott a Gróf 
Buttler Borászat 2011-es évjáratú Egri Phantom elnevezésű bora. 

Ezüst minősítést nyert el a Bodri Pincészet 2011-es Szekszárdi 
Optimus Cuvée bora. A Semmelweis Egyetem Bora ugyancsak a 
Gróf Buttler Pincétől érkezett: az Egri Syrah Superior, Nagy Egyed 
2011 viselheti egy évig a címet.
Adamovich Károly borászati vezető az oklevelek átvétele után 
arról beszélt, hogy a pincészet két kiváló dűlőben gazdálkodik, 
mindkettő díjat kapott és egymáshoz is kapcsolódnak, mivel 
a nyertes bor syrah-jából került a bronz minősítésű Phantom 
cuvéebe is. Felidézte, hogy a 2000-es években id. Gál Tibor tele-
pített először ebből a szőlőfajtából Magyarországon. Idén volt tíz 
éve, hogy már nincs köztünk, az ő emlékének is ajánlom sikerün-
ket – fogalmazott. A bort ünnepélyes alkalmakra ajánlotta.
Németh Richárd, a Semmelweis Egyetem Bora verseny szakér-
tője összegzésül elmondta: fegyelmezett, feszes és komoly bor-
verseny zajlott, melyen a zsűri 13 borvidékről több mint 100 bort 
értékelt. Nagy öröm, hogy ezen a borversenyen a fiatal borászok-
nak szentelnek kitüntetett figyelmet – hangsúlyozta.
A Semmelweis Egyetem idén hatodik alkalommal hirdette meg 
országos borversenyét. Az évszázados hagyományokkal és hírnév-
vel rendelkező tudományos intézmény feladatának érzi a magyar 
borkultúra, és ezen belül a fiatal magyar borászok támogatását. 
A borversennyel a 45 évnél fiatalabb tehetséges, minőség iránt 
elkötelezett magyar borászoknak kíván bemutatkozási lehetősé-
get biztosítani. A Semmelweis Egyetem Borát, ahogyan a korábbi 
években, most is egy szakmai borverseny keretében választotta 
ki az egyetem munkatársaiból, minősített borbírákból, valamint 
szakújságírókból álló zsűri. A bírálat a nemzetközileg ismert és 
elfogadott pontrendszer alapján zajlott. A nyertes borok a Sem-
melweis Egyetem Bora címet viselhetik egy éven keresztül.
Az ünnepélyes díjátadón a Medikus Zenekar játszott.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis-emlékév képzőművészeti 
pályázat: négy alkotás nyert

Hetven alkotás érkezett a Semmelweis-emlékév alkalmából az egyetem által kiírt országos képzőművészeti pályázatra. A Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete által is meghirdetett versenyre olyan festményekkel és grafikákkal lehetett pályázni, melyek 
Semmelweis Ignác személyét, munkásságát, valamint szellemi hagyatékát mutatják be.

Megnyitójában dr. Tímár József rektorhelyettes úgy fogalma-
zott, a Semmelweis Szalonban most kiállított arcképek sem csak 
arról az emberről szólnak, akit látszólag ábrázolnak. A rendszer-
váltás és az azutáni vihar látszik a képeken, a hangulatuk ezt 
sugallja: elmosódott és bizonytalan minden. Aki ezt meg tudja 
jeleníteni, nagy festő - vélekedett.
Ungvári Tamás elmondta, hogy nagy rajongója Kárpáti Éva fes-
tészetének, és a kiállított művek közül néhányat remekműnek 

A dr. Kőnig Frigyes (Magyar Képzőművészeti Egyetem) és dr. 
Táncos László (Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.) 
vezette zsűri a több körös szelektálást követően úgy döntött: 
első díjat nem, ellenben két második helyezést oszt ki 300-300 
ezer forint értékben, és két harmadikat 200-200 ezer forint érték-
ben. Második lett Szepessy Béla Manus manum Lavat, valamint 
Kovács Tamás Vilmos Kórterem a Rókusban 1851-ben című alko-
tása, míg harmadik helyezést ért el Varga-Amár László Nyúzott 
figura és Farkas Fanni Védelem, 2015 műve.
A zsűri tagja volt még a dr. Szél Ágoston rektor által létrehozott 
Semmelweis-év Emlékbizottság részéről dr. Monos Emil elnök, 
dr. Molnár László titkár, dr. Rosivall László és dr. Sótonyi Péter 
rector emeritus. A zsűri tagja volt dr. Szász Károly kancellár, 
valamint Horányi Ildikó, akit dr. Varga Benedek, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum főigazgatója delegált. 
A pályaművek közül a nyerteseken kívül 12 további képet is kivá-
lasztottak, ezekből, valamint a díjnyertes alkotásokból október-
ben kiállítás nyílik a Semmelweis Egyetemen.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Portrék a túlélők 
korából

Kárpáti Éva festőművész Arcok című kiállításának megnyi-
tóját tartották a júniusi Semmelweis Szalonban. A művésszel 
Gyémánt Bálint festőművész és Ungvári Tamás író, kritikus 
beszélgetett sajátos portréiról, a portréfestészet jelentésé-
ről és jelentőségéről, valamint alkotásai által megjelenített 
világról. A beszélgetésen elhangzott, hogy a kiállított képek 
valójában portrék a túlélők korából, hiszen nemcsak egy-egy 
személyt ábrázolnak, hanem azt a kort is a néző elé idézik, 
amelyben az ábrázolt személy alkotott.
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tart. A portréfestészet sok ezer éves hagyománnyal bír, és a jó 
portrék magukban hordják azokat a feszültségeket, amelyek ezt 
a hagyományt végigkísérték. Bizonyos korokban és kultúrákban 
az ember ábrázolás tilalma, a hasonlóság és a kifejezés, a mű és a 
valóság viszonyának kérdései mind utalnak arra a mágikus erőre, 
ami a portréfestészetben rejlik, és ez az erő ott munkál a Semmel-
weis Szalonban kiállított képekben is.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Első előadóink a Tárnoki ikertestvérek voltak. Dr. Tárnoki Ádám 
Domonkos és dr. Tárnoki Dávid László tanársegédek, rövidesen 
radiológus szakorvosok, 2014-ben elnyerték a Dr. Balázs Dezső és 
Walter Julianna Pályázat támogatását, és nem először szerepel-
nek a Baráti Kör tudományos palettáján sem. Az Európai Tüdő-
gyógyász Társaság tavaly megrendezett müncheni konferenciá-
ján elhangzott előadásuk rövid radiológiai összefoglalóját hozták 
el erre a délutánra Újdonságok a mellkas képalkotásában címmel. 
A mellkasi képalkotó eljárások közül számos metodika van, ezek 
közül az ultrahangot és az MRI-t emelték ki, melyekben igen nagy 
fejlődés volt az utóbbi években. Ismert, hogy az ultrahang kiváló 
technika, hiszen vele sugárterhelés nélkül végezhetők vizsgála-
tok. Fontos, hogy az ultrahang nem lát át a levegőn, illetve a nor-
mális tüdőn, ezért nem lehetett a mellkasi képalkotás során alkal-
mazni. Azonban az utóbbi időkben rájöttek arra, hogy műtermé-
keket kell keresni és ezáltal betegségek diagnosztikájára hasz-
nálható az ultrahang. B-módban a tüdő normális csúszását lehet 
látni, ha M-mód ultrahangra váltunk, akkor az ún. tengerpart-jelt 
látjuk, ahogyan a normális tüdő kinéz. B-módban a csúszó tüdő 
(lung sliding) hiánya fedezhető fel, mellette a pneumothorax 
(PTX) létét jelző ún. vonalkód-jelet fedezhetjük fel. Az alveolá-
ris konszolidáció, a pneumónia diagnosztikájában a szakember 
segítségére van az ultrahang. A  centrális pneumóniákat nem 
lehet látni, csak a perifériásakat, a légtelen tüdő látható. A  leve-
gő-bronchogrammok által ábrázolódik, hogy a bronchus nyitott. 
Szépen lehet látni, illetve követni a perifériás pneumonia lefo-
lyását. A  peleura betegségeiben is kiváló eszköz az ultrahang, a 
pleuritis: parietalis, illetve viscerális pleura echodus megvastago-
dott képletei, a benignus pleuralis tumorok, a malignus pleuralis 
mesothelioma, az azbeszt okozta meszes vagy nem meszes plak-
kjai, valamint a pleuralis methastasisok is ábrázolódnak a felvéte-
leken. Ez is nagy segítség, mivel nem CT-vezérelt, hanem ultra-
hang-vezérelt mintavételt tesz lehetővé. Igen érdekes előretörés 
volt az ultrahang-diagnosztikában az ún. endotracheális tubus 
(ETT) pozíciójának felismerésében a translaryngealis UH, ugyanis 
ha proximalis malpozició fordul elő (ETT túl magasan van), akkor 
nem szükséges mellkasröntgent készíteni, hanem UH-gal transz-
verzálisan és longitudinálisan is ábrázolható a tubus. Az inters-
tadiális tüdőbetegek rekesz mozgásának és kontraktilitásának 
vizsgálatában a rekesz mozgását számszerűsíteni tudjuk, és az 
gyakran előforduló rekeszparalízis diagnosztikájában, a betegek 
monitorozásában, követésében is kiváló eljárás. A  tüdő MR-re 
nem igazán alkalmas, a képalkotást meggátolta a kevés proton 
a tüdőben, ami jelet ad, illetve a szív és tüdő mozgása is aka-

Diagnosztika és szolgálat

A SE baráti Kör májusi összejövetelén a kör elnöke, Monos Emil professzor kedves bevezető köszöntése után kezdődött meg a 
tudományos-kulturális virtuális utazás.

dályozza, hogy szép képet tudjunk alkotni. Azonban funkcioná-
lis MRI-vel, az oxigénnel dúsított T1 képalkotás és perfúziós MRI 
lehetővé teszi a vizsgálatot. A T1 relaxációs idő a szövetek össze-
tételétől és vérmennyiségétől függ, a molekuláris oxigén oldódik 
a vérben és a tüdőszövet lerövidíti a T1 időt, a tüdő oxigén fel-
vételének, regionális eloszlásának vizsgálatát teszi lehetővé. A T1 
mapping MRI a krónikus tüdő allograft diszfunkcióban jelentős, 
a BOS tüdőtranszplantáció után a hosszú-távú túlélés markere, 
eddig spirometria alapján állapították meg. A 3D dinamikus oxi-
génnel dúsított MRI a regionális tüdőventiláció és perfúzió újabb 
biomarkereivel szolgál, az egy légzési ciklusban a légzésfunkció 
regionális változásaiban lehet szerepe. A  hyperpolarizált Xenon 
MRI-vel ventilációs defektusok mutathatók ki, a radiogenomika 
képalkotása pedig a szöveti patológiával korrelál.

Az est második részében 
 Kachlikné dr. Simon Márta 
professzor Száz éves a védő-
női szolgálat című előadásá-
ban a centenáriumát ünneplő 
szolgálat történetéről beszélt. 
A 19. században az anyák meg-
mentője, Semmelweis Ignác 
kezdte az anyavédelmet. 
A  védőnői szolgálat kezdetei 
éppen 100 évre nyúlnak visz-
sza. 1915. június 13-án alakult 
meg az Országos Stefánia Szö-

vetség az Anyák és a Csecsemők Védelmére, melynek névadója 
és védnöke Stefánia, királyi hercegnő volt. A  szövetség megál-
lapította, hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki 
kell terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken kell 
kezdeni a kiépítését. Hazánkban, két egyetemi tanár, dr. Tauffer 
Vilmos szülész – akitől a védőnő megnevezés származik –, az 
anyavédelem, míg dr. Bókay János gyermekorvos a csecsemő-
védelem kialakítását támogatta, amelyben a főszerepet az elmé-
letileg és gyakorlatilag képzett védőnőknek szánták. 1915 novem-
berétől két hetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védő-
nőképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 1921-től egy éves 
képzési időt vett igénybe. A védőnői munka központi feladata a 
prevencióban való aktív részvétel volt. 1927-ben Johan Béla, az 
Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója a Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszer-
vezte ezt az egészségvédő prevenciós munkát. 1927-1940 között 
a két szolgálat párhuzamosan működött, majd a Stefánia Szö-
vetség beleolvadt a Zöldkeresztbe. A  II. Világháború után egy új 
rendszert hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot, amely állami kere-
tek között működik a mai napig. A  védőnői képzés 1975-ben 
emelkedett főiskolai szintre. Az orvosi egyetemek Egészségügyi 
Főiskolai karán képzik a védőnőket négy évig, amely képzés nap-
jainkban alakul át egyetemi szintű képzéssé. Ma a védőnő, első-
sorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatáro-
zott területén dolgozó szakember, akinek főiskolai végzettséggel 
kell rendelkeznie. Preventív feladataikat az egészségügyi intéz-
mények keretein belüli ellátási területen, illetve oktatási intéz-
ményekben végzik. Ezen kívül védőnők tevékenykednek még a 
kórházakban, illetve a Családvédelmi Szolgálatoknál. 2013-ban a 
Magyar Örökség része, míg 2015. április 23-án Hungarikum lett a 
védőnői szolgálat.

Urbán Beatrice
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Elhunyt Hutás Imre, a Pulmonológiai Klinika 
egykori igazgatója

Dr. Kanyár Béla emlékére

2015. június 9-én, 89 évesen elhunyt Hutás Imre professzor, a Pulmonológiai 
Klinika egykori igazgató professzora, az orvostudományok doktora, volt 
egészségügyi miniszter.
Hutás Imre évtizedeken keresztül a magyar tüdőgyógyászat egyik meghatározó 
alakja volt. Pályáját a Pulmonológiai Klinikán kezdte, később a János Kórház 
osztályvezető főorvosa, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
főigazgató főorvosa (1970-78), majd egészségügyi miniszterhelyettes és 
miniszter (1978-87) volt. A Pulmonológiai Klinika tanszékvezető professzori 
tisztjét 1987-1993 között töltötte be, ezután professor emeritusként vett részt a 
német nyelvű oktatásban és a szakorvosképzésben. Közelebbi kutatási területét 
a légúti obstrukcióval járó betegségek patomechanizmusa képezte. Hozzájárult 
a korszerű légzésfunkciós diagnosztika elterjedéséhez, nagy szerepet játszott a 
hazai légzési intenzív osztályok megalapításában. Tanítványai hozzá hasonlóan 
országos jelentőségű szaktekintélyekké váltak. Közleményeinek száma 
meghaladta a 250-et, számos könyv szerkesztője, társszerkesztője volt.
Bár az utóbbi években ritkán járt be, a Pulmonológiai Klinika dolgozói között 
sokan személyesen ismerték. Közvetlen utóda, Magyar Pál professzor már 6 
éve nincs közöttünk. Elmentek a nagy elődök. Családja gyászában kegyelettel 
osztozva a Pulmonológiai Klinika dolgozói tisztelettel és hálával megőrzik Hutás 
Imre professzor emlékét.

Dr. Losonczy György  
egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

2015. június 8-án, 75 éves korában elhunyt Kanyár Béla professzor, a Semmelweis 
Egyetem Sugárvédelmi Szolgálat egykori vezetője, egyetemi tanár, sugárvédelmi 
kutató és szakértő.
Dr. Kanyár Béla  elmondása szerint  még középiskolás korában az Élet és Tudo-
mány c. hetilap Logar Miska feladványai megoldása során elnyerte Öveges József: 
 A  legújabb kor fizikája című könyvét.  Ez az esemény határozta meg, hogy később 
az ELTE TTK fizika szakára jelentkezett. 1964 és 1972 között a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem Orvosi Fizikai Intézetének (ma SE Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) munkatársa volt, ahol a kísérleti munka mellett a számítástechnikai alkal-
mazásokkal támogatta az orvostudományt. Később 1972 és 1982 között az egye-
tem Számítóközpontjában dolgozott. 1970-1982 között résztvett az Számítógépes 
Országos Besugárzástervezési Hálózat létrehozásában és üzemeltetésében. 
1982-1995 között főosztályvezető volt az Országos Sugárbiológiai és Sugáregész-
ségügyi Kutató Intézetben, 1995-től 2004-ig tanszékvezető volt a Veszprémi Egye-
tem Radiokémia Tanszékén, ahol az oktatás szakmai munkájának meghatározó 
részévé vált. 2005-től 2014-ig a Semmelweis Egyetem Sugárvédelmi Szolgálatának 
vezetője volt. Súlyos betegsége ellenére végezte munkáját, amíg csak tudta. 2014 

novemberében leköszönt a  szolgálat vezetéséről, de bölcs tanácsaival továbbra is segítette utódja munkáját. 
Nagy elméleti felkészültséggel, gyakorlati tapasztalattal és diplomáciai érzékkel rendelkezett. Azon kevés szakemberek egyike volt, aki 
a sugárvédelem majdnem minden területét átlátta, értette és művelte. Ez tette lehetővé, hogy olyan nagy és szakmailag szerteágazó 
intézményben, mint a Semmelweis Egyetem, ahol sok és sokféle sugaras munkahely van, eredményes munkát tudott végezni, ahogy volt 
főnökei és a vele munkakapcsolatban lévők is elismerték: közmegelégedésre. Szorgalma, szakmai munkája mellett, családapa és nagypa-
pa is volt.
Emlékét megőrizzük. Munkássága és személyisége örök példa a jövő nemzedék számára. Nagyon köszönjük, Tanár Úr!

Taba Gabriella 
sugárvédelmi szolgálat, vezető



• több mint 2000 illusztráció

• korszerű és modern kiadvány, mely  
a múltat, a jelent és a jövőt egységben ismer-
teti

• igazi oktatásra-tanulásra írt egyetemi tan-
könyv, de a graduális és posztgraduális 
képzésen túl a tapasztalt sebészek érdeklő-
désére is számít

• ápolók és műtős szakdolgozók számára is 
fontos ismeretanyagot nyújt

• állatorvosoknak és állatkísérleti kutatások 
iránt érdeklődők számára is ajánljuk

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

Megjelent Wéber György, Ferencz Andrea és  
Sándor József szerkesztésében:
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     Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra
     info@semmelweiskiado.hu

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

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Semmelweis Kiadó

E-könyveinket keresse a honlapunkon: 
www.semmelweiskiado.hu/e_konyvek/
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Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és  
az EOK Könyvesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról.

www.semmelweiskiado.hu
www.semmelweiskiado.hu/e_konyvek/


Közös nyelvünk 
a könyv!

Taste the universe 
of books!

1 2 .  S E M M E L W E I S  K Ö N Y V H É T
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 !

A 12. Semmelweis Könyvhét alkalmából üdvözöljük Hallgatóinkat, 
Olvasóinkat!

Szeretettel várjuk az egyetemi hallgatókat és érdeklődőket a jegyzet- és 
tankönyvvásárunkon, melyet immár 12. éve rendezünk meg a szeptemberi 

tanévkezdéskor.

2015. szeptember 7-11. 
8-17 óráig

LEGENDUS KÖNYVESBOLT
Semmelweis Egyetem, NET
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4408, 459-1500/56141
info@semmelweiskiado.hu

EOK KÖNYVESBOLT
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Tel.: 459-1500/60475

Időpont:

Helyszínek:

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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