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jubileumi egyetemtörténeti sorozat  Semmelweis Egyetem

Az egyetem a nagy történelmi események 
idején 4. – 1956

Az 1956-os diákmegmozdulásoknak az orvosegyetemisták is fontos szereplői voltak. A fegyveres harc kirobbanása után az egye-
tem a sebesültek ellátásában vett részt. A forradalom és a megtorlás során több épületkár is keletkezett. Az alapítás közelgő 250. 
jubileuma kapcsán indult cikksorozatunkban áttekintjük az egyetem szerepét a nagy történelmi események idején. 
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A forradalom előkészítésében az egyetemisták fontos szere-
pet játszottak, a fővárosban a műegyetemisták voltak a kezde-
ményezők. Hozzájuk csatlakoztak a budapesti orvosegyetemis-
ták is, amikor október 22-én 16 pontos követelést fogalmaztak 
meg, amit a DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsége) küldöttgyűlés elé 
akartak terjeszteni 24-én. Ugyanakkor másnapra, október 23-ra a 
műegyetemisták szolidaritási tüntetést hirdettek meg a lengyel 
munkásfelkelők támogatására, és ehhez a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem is csatlakozott. 
23-án délelőtt az egyetemi DISZ vezetői, ügyesen kihasználva a 
feszült politikai helyzetet, dr. Somogyi János DISZ-titkár vezeté-
sével küldöttséget menesztettek az egészségügyi miniszterhez, 
Román Józsefhez. Itt sikerült rendkívüli támogatást szerezni a 
diákszállók felszereléséhez. Innen az egyetemhez közeli  Kossuth 
Tüzértiszti Főiskolába siettek, hogy elérjék a katonai épület-
együttes átadását kollégiumi célokra. A Janza Károly vezérőr-
nagy, honvédelmi miniszterhelyettessel folyt tárgyalás meglepő 
eredménnyel zárult: az orvosegyetem megkapta a régóta igé-
nyelt épületet.
Az egyetem udvarán, az Üllői út 26. szám alatt lévő belső klinikai 
telepen ekkor már tömegesen gyülekeztek a hallgatók a délutáni 
felvonulásra. A belügyminiszter tiltó rendelkezése miatt a rek-
tor is eltanácsolta a fiatalokat a felvonulástól. A feszültség egyre 
nőtt. A medikusok több csoportban, több útvonalon vettek részt 
a tüntetésen, és jutottak át Budára. A Bem-szobortól egy részük 
visszatért az ELTE Gólyavár épületébe, ahol a Petőfi Kör soron 
következő vitáját tartották A fiatal orvos és a társadalom címmel, 
a többiek pedig részt vettek az utcai eseményekben. A Petőfi-kör-
ben kialakult heves vitára végül a közeli Magyar Rádiónál kitört 
lövöldözés tett pontot. Itt lelte halálát az első budapesti áldozat, 
az V. éves medikus, Puskás Sándor.
Másnap az egyetemen megalakult az Orvosegyetem Forradalmi 
Bizottsága dr. Pataki István docens, dr. Prágay Dezső tanárse-

géd és Jankó Béla orvostanhallgató vezetésével. Egy-
ben át is vették az egyetemi ügyek irányítását, ami 
annál könnyebb volt, mert a rektor a forradalom kitö-
rése óta egyáltalán nem jelent meg irodájában. A leg-
sürgősebb feladat a gyógyszer- és kötszerellátás meg-
szervezése, illetve a mentési munkában való részvétel 
volt, hiszen folyamatosan özönlöttek a sérültek az egye-
temi klinikákra. A hallgatók közül olyan sokan jelentkez-
tek szolgálatra, hogy jó részüket már nem is tudták fel-
adattal ellátni, így ők más kórházakhoz fordultak. Töb-
ben kerültek a mentőkhöz, vagy közvetlen „frontszol-
gálatot” vállaltak egy-egy felkelő csoport mellett. Az 
akkor IV. éves medikus, Monos Emil a sebesültek ellá-
tásánál nagy hasznát vette mindannak, amit mesteré-
től, dr. Kovách Arisztidtől frissen tanult a traumás sokk 
kezeléséről.
Az egyetemen folyt sebesültellátás méreteiről csak 
elszórt adataink vannak, bár ebben minden klinika 
részt vett. A II. Sz. Sebészeti Klinika 378 sebesültet kezelt 
október 23. és november 9. között, köztük 37 szovjet 
katonát. A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán 80 civilt, 

14 felkelőt és 12 szovjet katonát láttak el. Az Urológiai Klinikán 
kb. 170-re rúgott a beszállított sebesültek száma, akiket mindösz-
sze 4-6 orvossal és az ápolószemélyzettel láttak el. A közlekedés 
veszélyessége miatt a legtöbb helyen nem volt teljes a személy-
zet, ami tovább súlyosbította a bennlévők túlterheltségét.
A november 4-én indult szovjet támadáskor az egyetem, főleg 
annak belső klinikai telepe, ismét a harcok közepébe került. 
A  fegyveres ellenállás központjainak számító szomszédos Cor-
vin-köz, a Kilián-laktanya és a Tűzoltó utca az egyetemi kliniká-
kat is célponttá tették. Ekkor érte tüzérségi találat a II. Sz. Belgyó-
gyászati Klinika A épületének 25. számú kórtermét, ahol minden 
ott fekvő beteg meghalt. A pincék megteltek sebtében lemene-
kített fekvőbetegekkel, szükségműtőkkel. Az egyetemi főépület-
nek ezúttal a jobb szárnya – a Bőrgyógyászati Klinika – pusztult 
el, de sok más épület is súlyos károkat szenvedett. Az I. Sz. Sze-
mészeti Klinika senki által nem védett Kálvária téri épületét sza-
bályosan megostromolták az oroszok, a hatalmas vöröskeresz-
tes zászlóval mit sem törődve. A fiatal ügyeletes orvos, dr. Broo-
ser Gábor lélekjelenlétének és a korábban elrendelt pincébe 
menekítésnek köszönhetően nem történt haláleset. A pusztulás 
mértéke megközelítette a háborúban elszenvedettet, bár akkor 
az ostrom 108 napig tartott. Az egyetemnek is komoly vesztesé-
get jelentett a kivándorlás: a januári mérleg szerint 104 orvos és 
76 egyéb alkalmazott távozott. A hallgatóság soraiból is sokan 
hiányoztak: 3 halott és 315 nyugatra menekült, a 3085 fős létszám 
csaknem 11 százaléka.
A novembertől meginduló letartóztatások, illetve a megtorlás 
egyik célja volt a forradalomban kulcsszerepet játszó egyetemi 
ifjúság megfélemlítése. Ennek során Tóth Ilona, VI. éves orvos-
tanhallgatót egy koncepciós perben halálra ítélték, és 1957. június 
27-én kivégezték.

Dr. Molnár László
Központi Levéltár
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Beszámoló a Szenátus májusi és júniusi 
üléséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusa májusi ülésén megtárgyalta az Általános Orvostudományi Kar hatodéves tantervének módo-
sításait, valamint támogatta négy egészségügyi képzést folytató szakképző köznevelési intézmény integrációját az egyetembe. Az 
ülésen a szenátusi választás eredményeit is ismertették, valamint jóváhagyták a Sportorvostan Tanszék létrehozását. Támogatta 
júniusi ülésén a Szenátus a Szent Rókus Kórház és Intézményei egyetemi kórházzá alakítását legkésőbb 2020. január 1-i határidő-
vel. A testület egyebek mellett kitüntetés és Doctor Honoris Causa címek adományozásáról és SZMSZ módosításokról is döntött. 
Az ülés végén dr. Merkely Béla rektor oklevelet nyújtott át a leköszönő szenátoroknak megköszönve munkájukat.

A májusi napirendi pontok megtárgyalása előtt dr. Merkely Béla 
rektor tájékoztatta a Szenátus tagjait, hogy érvényesen és ered-
ményesen lezajlott a szenátusi választás, amely során a demokra-
tikus alapelvek – a közvetlen választás, a titkosság, az arányosság 
és az egyszeres képviselet – is érvényesültek. 27 oktatói, kutatói, 
illetve tanári munkakörben foglalkoztatott szenátor mandátumá-
ról döntöttek az arra jogosult választók, mintegy 70 százalékos 
részvételi aránnyal. Dr. Szél Ágoston rector emeritus, a Válasz-
tási Bizottság elnöke ismertette a 8 választási körzetben mandá-
tumot szerzettek névsorát. A létszámában 45 fős, de struktúrájá-
ban változó új testület – a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
értelmében – 2019. július 1-jén kezdi meg működését, és mandá-
tuma 4 évre szól. Elfogadták az általános orvos szak hatodéves 
(szigorlóévi) tantervének módosításáról szóló előterjesztést a kur-
rikulumreformhoz kapcsolódóan. Ennek fontos eleme a 6 hetes 
választható klinikai gyakorlat bevezetése, a transzfuziológiai tan-
folyam időtartamának 6 napról 2 hétre növelése, valamint a heti 
40 órás gyakorlati idő és ezen belül az ügyeleti gyakorlat vissza-
állítása. A választható klinikai gyakorlat a Semmelweis Egyetem 
bármely klinikáján, tanszékén vagy tanszéki csoportjánál telje-
síthető. Az Erasmus programban részt vevő és a külföldi hallga-
tók pedig lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unióban, az 
Egyesült Államokban vagy Kanadában működő, továbbá a Sem-
melweis Egyetem vagy a Magyar Akkreditációs Bizottság által 
akkreditált klinika vagy egyetemi kórház gyakorlóhelyen végez-
zék el a 6 hetes gyakorlatot. A magyarországi orvosképzésben tel-
jesen új hathetes képzési elem által a szigorló hallgatók lehető-
séget kapnak, hogy elmélyedjenek az általuk választott diszcip-
línában, így is segítve szakterületi orientációjuk megalapozását. 
Az újításokat az egyetem alapításának 250. jubileumi évében, a 
2019/20-as tanévben vezetik be, a jövő tanévben hatodéves hall-
gatóknak lehetőségük lesz eldönteni, hogy az új vagy a régi tan-
tervben szereplő tantárgyakat kívánják teljesíteni.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma elvi döntést hoztak az egészségügyi 
képzést folytató szakképző köznevelési intézmények fenntar-
tóváltásáról. Ennek keretében a Semmelweis Egyetem fenntar-
tásába kerül a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakkép-
zési Centrum (BVHSZC) Bókay János Szakgimnáziuma, a  BVHSZC 
Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a BVH-
SZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája, valamint a Salgó-
tarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A döntés stratégiai célja 
az egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás utánpótlását biz-
tosító középfokú szakképzés fejlesztése és a gyakorlati oktatás 
feltételeinek jobb kihasználása – áll az előterjesztésben. A négy 
iskolának összesen több mint 1900 nappali munkarendű és mint-
egy 900 felnőttképzésben részt vevő tanulója van. A Szenátus 
támogatta az előterjesztésben szereplő köznevelési intézmények 
integrációját, és az ennek megvalósítása érdekében szükséges 
munkacsoport létrehozását.

A szenátorok támogatták az Egészségügyi Technológia Értékelő 
és Elemző Központ létrehozását. A központ július 1-jével kezdi 
meg működését közvetlenül a rektor irányítása alá rendelt önálló 
keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező oktatási-kutatási szerve-
zeti egységként. Feladata szakmai támogató tevékenységet biz-
tosítani az egyetem egyéb szervezeti egységei részére, ennek 
keretében egészségügyi és technológia értékelést végez, koordi-
nációs és oktatási feladatokat lát el. A központ illeszkedik az egye-
tem jövőbeli kutatási és innovációs irányaihoz, vagyis a megújuló 
innovációs ökoszisztéma és Tudományos és Innovációs Park (sci-
ence park) fejlesztéséhez.
Létrehozták a Sportorvostan Tanszéket a Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinikán, ahol a tanszék megalakulásához szüksé-
ges valamennyi tárgyi és személyzeti feltétel, valamint széleskörű 
szakmai tapasztalat rendelkezésre áll. Az új tanszék az Országos 
Sportegészségügyi Intézettel és a Traumatológiai Tanszékkel szo-
ros együttműködésben végzi majd tevékenységét. Az előterjesz-
tés szerint a megalakulást követően indulhat el a sportorvostan 
tantárgy beépítése a graduális oktatásba, aminek célja, hogy az 
egyetemen végzett orvosok naprakész ismeretekkel rendelkezze-
nek egyrészt a sportolók ellátásának specialitásairól, másrészt a 
testmozgás prevenciós és rehabilitációs hatásairól.
A szenátorok rangsorolták az aktuális vezetői, illetve oktató-ku-
tatói pályázatokat. Professor emeritus címek odaítéléséről, 2020. 
évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre való felterjesztések-
ről, óraadó oktatóknak adományozható címek (címzetes egye-
temi/főiskolai docens, címzetes egyetemi/főiskolai tanár, mester-
oktató) odaítéléséről és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója 
kitüntetés adományázásáról is szavaztak, és elfogadták a Fogor-
vostudományi Karon működő két bizottság személyi összetételé-
nek változásait.
A Szenátus elfogadta a kiegészített Gazdálkodási Szabályzatról 
szóló előterjesztést; így immár a szabályzat is rögzíti a szakszer-
vezet és a Közalkalmazotti Tanács bevonását a vezetői költségve-
tés előkészítési folyamataiba. A szabályzatban rögzítettek bizto-
sítják, hogy az egyetem megfelel a jogszabályokban, az alapító 
okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott működéséhez és feladatellátásához kapcsolódó 
hatékony gazdálkodás követelményeinek.
Az ülésen döntött a Szenátus a demonstrátori ösztöndíjak egysé-
ges szabályozásáról az egyetem valamennyi karára kiterjedően. 
Az új szabályok először a következő tanévben lefolytatott pályá-
zatok során érvényesülnek, így nem érintik az idei évi, már folya-
matban lévő demonstrátori pályázatokat.
Júniusban a Szenátus elfogadta a rektor és a kancellár három kon-
zisztóriumi tagjelöltre tett javaslatát. A jelölés az oktatásért fele-
lős miniszter felhívásának megfelelően történt, miután a testü-
let egyik, miniszter által delegált tagja, Nobilis Márton korábban 
lemondott. Az új tag személyére javaslatot tesz többek között a 
felsőoktatási intézmény is, a végső döntést a szaktárca vezetője 
hozza meg.
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A szenátus megtárgyalta az egyetemi kórház létrehozásáról szóló 
előterjesztést, és úgy döntött, támogatja a Szent Rókus Kórház és 
Intézményei egyetemi kórházzá alakítását legkésőbb 2020. január 
1-jével – a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon – vala-
mint az intézmény, mint önálló költségvetési szerv megszűné-
sét a Semmelweis Egyetembe való beolvadással. A mostani hatá-
rozat előzménye, hogy a kormány a Semmelweis XXI. Fejlesztési 
Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V.30.) 
sz. határozatával egyetértett a Rókus kórház fenntartói jogának 
Semmelweis Egyetemre való átruházásával.
A Szenátus döntött Doctor Honoris Causa címek és Pro Universi-
tate díj adományozásáról, valamint aktuális vezetői, illetve okta-
tói-kutatói pályázatokat véleményeztek.
Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat azzal kapcsola-
tos módosításáról, hogy két szervezeti egység (Magatartástudo-
mányi Intézet, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet) újra a 
Klinikai Központ szervezetéhez tartozzon. A módosítás augusztus 
1-jén lép hatályba.
Elfogadta a testület az SZMSZ Térítési és juttatási szabályzat 
egyes rendelkezéseit érintő módosítását, ami egy májusi kor-
mányrendelet átvezetése miatt vált szükségessé. Ez a rendelet 
változtatott a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra jogosultak körén, 
valamint bevezetett egy új, a külhoni magyar hallgatóknak ado-
mányozható Hunyadi János ösztöndíjat.
Elfogadták a szenátorok a jubileumi díszoklevelek adományozásá-
ról szóló szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítását. Ennek 
értelmében a határidőn túli, Kari Tanács döntése után beérkező 
kérelmekről a kar dékánja dönthet. A módosítás a GDPR adatvé-
delmi előírásoknak megfelelően szabályozza az egykori hallgatók 
kapcsolattartáshoz szükséges adatainak kezelését.
Megszavazták az Általános Orvostudományi Kar Szenátus által 
létrehozott kari bizottságai (Tanulmányi és Vizsgabizottság, Kre-
ditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság) megújításá-

ról szóló előterjesztést, valamint az Egészségtudományi Karon 
működő állandó bizottságok személyi összetételének módosítá-
sát.
A testület elfogadta az Egészségtudományi Kar Hagyományos 
kínai terapeuta szakirányú továbbképzési szak létrehozásáról 
szóló javaslatát, és határozott az ezzel kapcsolatos kérelem Okta-
tási Hivatalhoz való benyújtásáról. Az új szak elsősorban orvosi 
diplomával rendelkezők számára biztosítana képzést.
Az ülés végén dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálko-
dási főigazgató tájékoztatta a Szenátust arról, hogy 2019. július 
1-jével az egyetem mintegy 3100 egészségügyi szakdolgozójának 
garantált illetménye emelkedik 8 százalékkal a kormány döntésé-
nek megfelelően. Elmondta: az emelést úgy hajtják végre, hogy 
a garantált illetményen felül megállapított munkáltatói döntésű 
illetményrész összege nem csökken. A béremelésről minden érin-
tett dolgozó személyre szóló tájékoztatást kap majd.
Dr. Merkely Béla rektor az ülésen határozati javaslattal élt, amely-
ben felkérte a Műszaki Főigazgatóságot, hogy mérje fel és hala-
déktalanul végezze el a nélkülözhetetlen karbantartási munkála-
tokat az egyetem területén, tekintettel a közelgő jubileumi évre, 
az egyetem presztízsére és az oktatási, kutatási, betegellátási 
munka magas színvonalának biztosítására.
Az ülés végén dr. Merkely Béla rektor oklevelet és ezüst Sem-
melweis Ignác emlékérmet nyújtott át a leköszönő szenátorok-
nak megköszönve munkájukat. A következő szenátorok köszön-
tek le: dr. Tímár József, dr. Hunyady László, dr. Tretter László, 
dr. Masszi Tamás, dr. Gaál Péter, Babos Zsuzsanna, dr. Welt-
ner János, dr. Bereczki Dániel, Simon Eszter, Szőke Dániel 
Imre, Ármós Richárd Levente, Caner Turan. A szenátusi válasz-
tás nyomán hivatalba lépő új összetételű testület alakuló ülését 
2019. július 2-ára tűzték ki. 

Dobozi Pálma, Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Támogatói rendezvényt tartottak a jubileumi évről

A Semmelweis Egyetem a 2019/20-as tanévben ünnepeli alapításának 250 éves évfordulóját. Az egész éven átívelő jubileum jelen-
tőségéről, programjairól és céljairól, valamint a támogatási lehetőségekről tájékoztatta az egyetem együttműködő partnereit dr. 
Merkely Béla rektor és dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes a Semmelweis Szalonban. 

– A jubileumi év egy mérföldkő számunkra. Olyan projekteket 
indítunk el, amelyek összességében az orvosképzés, az egész-
ségügyi szakdolgozók képzésének jelentős változását eredmé-
nyezik – mondta megnyitó beszédében dr. Merkely Béla rektor. 
Emlékeztetett arra, hogy az intézmény célja 2030-ra a világ TOP 
100 egyeteme és Európa legjobb öt gyógyító felsőoktatási intéz-
ménye közé kerülni. Ennek elérését szolgálja a képzési, a kutatási 
és innovációs eredmények további növelése, valamint a betegel-
látás feltételrendszerének fejlesztése a transzlációs kutatási ered-
mények által. A rektor beszélt egyebek mellett a kurrikulum-
reformról, amely a szakmai örökség és a szilárd elméleti tudás 
mellett a legkorszerűbb, egészségközpontú módszerek átadá-
sát is tartalmazza. A Semmelweis Egyetem a hazai egészségipari 
kutatás-fejlesztés területén működő cégek legjelentősebb part-
nere. Ezt a szerepet fogja tovább erősíteni az Egészségipari-Bio-
technológiai Science Park – tette hozzá a rektor. 
Impozáns és ambiciózus programmal kívánjuk méltóképpen 
megünnepelni a jubileumot – hangsúlyozta előadásában dr. 
Hankó Balázs rektorhelyettes, aki bemutatta a projekt irányító-
jaként a jubileumi akadémiai év kiemelt eseményeit és a támo-
gatási lehetőségeket. A jubileumi év 2019. szeptember 6-án az 
ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a 2020-as Semmelweis 
Nappal zárul. Az emlékévben számos kiemelt tudományos és 
népegészségügyi eseményt rendez az egyetem, köztük szeptem-

ber első napjaiban a Semmelweis 250 Nyári Egyetemet, a novem-
beri Semmelweis 250 Tudományos Symposiumot, a márciusi kli-
nikai konferenciát. Kiemelten szólt a szeptembertől tíz hónapon 
át tartó, nagyközönségnek szánt, interaktív, prevenciós célú prog-
ramsorozatról is. 
Dr. Hankó Balázs az egyetemmel együttműködő partnereket, 
gyógyszeripari cégeket, pénzintézeteket, nagyvállalatokat arra 
kérte, hogy támogassák az elképzeléseket. Erre többféle módon 
van lehetőség, például adománnyal támogathatják a Semmel-
weis Egyetem Alapítványt vagy közvetlenül az egyetemet, illetve 
tárgyi eszközöket, szolgáltatást is felajánlhatnak. A támogatók 
meg fognak jelenni az emlékév arculatával ellátott online és 
offline kommunikációs felületeken.
A rendezvény végén dr. Hankó Balázs és dr. Vámosi Péter, a Sem-
melweis 250 projekt szakmai vezetője válaszoltak az érdeklődők 
kérdéseire, több vállalat vezetője pedig már konkrét felvetéssel is 
élt a partnerség  tartalmára vonatkozóan.

Tőgyi Krisztina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek /2019/07/02/tamogatoi-rendez-
venyt-tartottak-a-jubileumi-evrol-a-szalon-
ban/

http://semmelweis.hu/hirek/2019/07/02/tamogatoi-rendezvenyt-tartottak-a-jubileumi-evrol-a-szalonban/
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Semmelweis Ignác szülőházánál dr. Takács István, az I. Sz. Bel-
gyógyászati Klinika igazgatója mondott ünnepi beszédet. – 
Semmelweis Ignác hazaszeretete, korát megelőző tudományos 
szemlélete, rendíthetetlen kitartása és megalkuvást nem ismerő 
hite igazságában a mai napig példát állít az utókor orvosai szá-
mára – fogalmazott. Összefoglalta Semmelweis pályáját, és hang-
súlyozta: makacs magyarsága az oka annak, hogy munkásságát 
Magyarországhoz kötik, habár megfigyeléseit Bécsben végezte 
és első előadását a gyermekágyi láz okáról is Bécsben tartotta. 
Nagyságát, a szó legnemesebb értelmében tudós voltát az 
mutatja, hogy tudományos logikával túl mert lépni elődei tudá-
sán, az ismeretlen határvonalán – hangsúlyozta dr. Takács István.
A Semmelweis Egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevé-
ben dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, 
Feketéné dr. Szabó Éva, a Pető András Kar dékánhelyettese és 
dr. Takács István, míg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum nevé-
ben Varga Benedek főigazgató helyezett el koszorút.
A megemlékezések következő helyszínén, a Belső Klinikai Tömb 
udvarán, Semmelweis Ignác szobránál dr. Hankó Balázs stra-
tégiai és fejlesztési rektorhelyettes mondott beszédet, aki úgy 
fogalmazott: az ünneplés és az emlékezés egyben a jövőbe tekin-
tésre és szilárd elhatározások megtételére is jó alkalom. – A jövő 
Semmelweis Egyetemének megalapozásához az első lépés, 
hogy tudásban, lélekben erősödjünk, és megerősítsük a Sem-
melweis Polgárok összetartozását is – mondta. A rektorhelyettes 
szólt arról, hogy a jövőt megalapozó fejlődés előtt áll az egye-
tem. – Minden karunk fejlődik, közel megduplázódik az Elméleti 
Orvostudományi Központ, megújulnak a Fogorvostudományi Kar 
 klinikái, Hőgyes-Schöpf Merei Gyógyszerkutatási Centrum épül, 
az Egészségtudományi Kar fejlesztésnek III. üteme indul, elkezdő-
dik az Egészségügyi Közszolgálati Kar fejlesztése a Mátyás király 
– Béla király úton, valamint a Pető András Kar fejlesztése a Kútvöl-
gyi úton. Emellett a karokon átívelő egyetemi együttműködések-
kel és Józsefváros támogatásával kialakul a Semmelweis Science 

Semmelweis Nap: Együtt építhetjük a 
következő negyed évezred egyetemét 

A hagyományoknak megfelelően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezték meg az egyetemi Semmelweis napi eseménysoro-
zat központi díszünnepségét, egyben a 2018-as Semmelweis-emlékév ünnepélyes lezárását. A rendezvényen díjakat, kinevezése-
ket is átadtak. A megemlékezések délelőtt az egyetem névadójának szülőházánál kezdődtek, majd a Belső Klinikai Tömb kertjében 
lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak. 

Park – részletezte. A rektorhelyettes kiemelte annak jelentőségét, 
hogy – mint fogalmazott – a csalfa biztonságot jelentő nemek 
helyett, melyből soha nem épült semmi, merjünk igeneket mon-
dani, higgyünk magunkban, az összefogás erejében.
Az egyetem vezetése és dolgozói nevében dr. Merkely Béla rek-
tor, dr. Szász Károly kancellár és dr. Hankó Balázs, Józsefváros 
önkormányzatának nevében dr. Görhöny Ádám alpolgármes-
ter, a Magyar Orvosi Kamara nevében dr. Hermann Péter, a MOK 
Fogorvosok Területi Szervezének elnöke, az egyetem oktatási 
rektorhelyettese, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
nevében dr. Balogh Zoltán elnök, az Egészségtudományi Kar 
tanszékvezetője, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre nevében 
dr. Rosivall László elnök, dr. Molnár László titkár, míg a Hall-
gatói Önkormányzat nevében Hegedüs Tamás elnök, az Instruk-
tor Öntevékeny Csoport nevében Bartek Virág képzésszervező 
helyezett el koszorút Semmelweis Ignác szobránál.
– A mai napon a múlt előtt tisztelgünk és emlékezünk a leg-

nagyobb magyar orvosra, egyetemünk névadójára, Semmel-
weis Ignácra, születésének 201. évfordulóján – kezdte beszédét 
a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett központi ünnep-
ségen dr. Merkely Béla rektor. Ugyanakkor azokat az egyetemi 
polgárokat is ünnepeljük, akik mindennapi tevékenységük során 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetem hazai és regionális szin-
ten is a legkiválóbbak között legyen – tette hozzá. Kiemelte, hogy 
az idei ünnepség egyrészt a Semmelweis Ignác Emlékév lezárása, 
másrészt készülés az alapítás 250 éves évfordulójára. Dr. Mer-
kely  Béla hangsúlyozta: Semmelweis Ignác nyomdokain haladva 
a  jubileumi év célja, hogy a 250 éves Semmelweis Egyetem az 
élére álljon a prevenciót középpontba helyező szemléletformá-
lásnak – a lakosság, valamint a jövő és a jelen orvosai, egészség-
ügyi dolgozói körében egyaránt. Mint mondta, az egyetem sors-
fordító pillanathoz, új korszakhoz érkezett. – Az orvos- és egész-
ségtudományi képzésben csak az újítók, a bátrak, a kezdeménye-
zők útját választhatjuk, mely tele van leküzdendő nehézségekkel, 
megoldandó problémákkal, de amely révén együtt építhetjük a 
következő negyed évezred sikeres egyetemét – szólt a rektor.
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Az újítás kezdetben mindig nehezebb – tette hozzá, de mint 
rávilágított, nem hátrált meg Semmelweis Ignác sem, ahogy 
Szabó Zoltán professzor is számos nehézséget győzött le, hogy 
elérje a szívsebészet aranykorát. A nagy példaképek, újítók között 
említette még Balassa Jánost, aki sikeresen próbálta ki az éter-
narkózist 1847-ben, és Schoepf-Merei Ágostot, aki a legelső 
magyarországi altatásos műtétet végezte el egy négyéves kisfiún. 
– Ha nyomdokaikba akarunk lépni, ha méltók akarunk lenni az 
ősökhöz és a Semmelweis Egyetem nevéhez, mi sem futhatunk el 
gyáván a nehézségek elől – vélekedett dr. Merkely Béla.
Mint mondta, a célok megvalósításához mindenki segítségére és 
együttműködésére számít, és reményét fejezte ki, hogy mind-
ezen munka gyümölcsét is együtt arathatják le a Semmelweis- 
polgárok néhány év múlva. – Ha a hagyományok tisztelete és az 
értékek megőrzése mellett egy új, modern, élhető egyetemet 
teremtünk, közben észrevétlenül közösséggé, egy nagy családdá 
is válhatunk – fogalmazta meg célját a rektor. 
Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar meg-
választott dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazga-
tója ünnepi beszédében hangsúlyozta: Semmelweis szellemi és 
erkölcsi öröksége túlmutat azon, hogy felfedezte a gyermekágyi 
láz patogenezisét. Örökségének három fő mozzanata van: egzak-
tul és logikusan gondolkodott és döntött; hitt az igazságában; és 
végül tudását és hitét tettekre váltotta – sorolta. Semmelweis volt 
az első, aki az egzakt matematikát és statisztikát alkalmazta az 
orvostudományban és döntései meghozatalában. Számszerűen 
dokumentálta a gyermekágyi lázban elhaltak adatait, feltételezé-
seket állított fel, érvelt és helyes döntéseket hozott – fejtette ki 
dr. Kellermayer Miklós. Megelőzve korát, meggyőződéssel hitte, 
hogy a tudományos igazság mércéje nem a tekintély, hanem 
a matematika és az objektív kísérlet – tette hozzá. Végül meg-
szállottan szállt síkra az igazságáért, küzdött tanainak elterjedé-
séért és a kézmosási módszer szigorú betartásáért – vélekedett 

nika), dr. Unoka Zsolt (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika) és 
dr. Vág János (Konzerváló Fogászati Klinika) részére. A Német-
országban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenér-
tékűsítési oklevelet vehetett át dr. Vámos Máté (Universitäts-
klinikum Frankfurt Goethe-Universität) és dr. Sziklavári Zsolt 
(Thoraxchirurgie Regiomed-Kliniken Klinik für Thoraxchirurgie in 
Coburg und Lungenzentrum in Sonneberg).
Pro Universitate Díjban részesült a rektor által irányított szerve-
zeti egységeknél dr. Müllner Nándor (Orvosi Vegytani, Mole-
kuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) és dr. Poór Gyula 
egyetemi tanár (III. Sz. Belgyógyászati Klinika). Pro Universitate 
Érdemrend kitüntetést vehetett át dr. Bögi Júlia (Szemészeti 
Klinika), dr. Hamvas Antal (Urológiai Klinika), dr. Küstel Mari-
anna (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), dr. Várady 
Erzsébet és dr. Keller Éva (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani 
Intézet). Pro Universitate Díjban részesült a kancellár által irányí-
tott szervezeti egységeknél dr. Kovács Zsolt (Jogi és Igazgatási 
Főigazgatóság). Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több 
éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem cél-
kitűzéseinek magas szintű megvalósításához.
A Szenátus az egyetem 3 leköszönő vezetőjének és egy tanszék-
vezetőjének arany pecsétgyűrűt adományozott. Munkásságuk 
méltatása után dr. Merkely Béla rektortól vette át az elismerést 
dr. Rudas Gábor (MR Kutatóközpont), dr. Keller Éva (Igazságügyi 
és Biztosítás-orvostani Intézet), dr. Tretter László (Orvosi Bioké-
miai Intézet) és dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (Családgondozási 
Módszertani Tanszék). 
Az ünnepségen átadták az új szenátori kinevezéseket. Ezután 
az új tisztségviselői megbízások, meghosszabbítások bejelen-
tése következett. Dékáni megbízást kapott az Általános Orvos-
tudományi Karon dr. Kellermayer Miklós, az Egészségtudományi 
Karon dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségügyi Közszolgálati Karon 
dr. Szócska Miklós, a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Zelkó 
Romána. Dékánhelyettesi megbízást kapott az ÁOK-n dr. Ács 
Nándor (általános dékánhelyettes), dr. Masszi Tamás (oktatási 
dékánhelyettes) és dr. Matolcsy András ( stratégiai és  fejlesztési 
dékánhelyettes); tudományos dékánhelyettesi megbízást kapott 
a Pető András Karon dr. Túri Ibolya. 

(Folytatás a következő lapon.)

dr.  Kellermayer Miklós. Szólt róla, hogy Semmelweis örökségé-
hez méltóan a következő, jubileumi tanév megújult orvosképzési 
kurrikulummal indul el. A kurrikulumreform célja, hogy a kinevelt 
általános orvos önálló, kritikus gondolkodásra képes, és egyúttal 
gyakorlati képességekkel rendelkező, orvosi döntéshozásra alkal-
mas személy legyen – fejtette ki. Dr. Kellermayer Miklós hangsú-
lyozta: a program sikere azon is múlik, hogy a tanárok, kutatók, 
gyógyítók, rendelkeznek-e a megfelelően erős hittel, céltudatos-
sággal és akarattal, olyannal, mint amilyennel Semmelweis Ignác.
Az ünnepség a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okle-
velek átadásával folytatódott. Az okleveleket dr. Nagy Zoltán 
Zsolt, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Merkely Béla rektor 
adták át dr. Al-Khrasani Mahmoud (Farmakológiai és Farma-
koterápiás Intézet), dr. Dirk Bandorski (Neurological Clinic Bad 
Salz hausen), dr. Erőss Loránd György (Országos Klinikai Idegtu-
domány Intézet), dr. Gerber Gábor (Anatómiai, Szövet- és Fejlő-
déstani Intézet), dr. Purebl György (Magatartástudományi Inté-
zet), dr. Rényi-Vámos Ferenc (OOI bázisán működő Mellkasse-
bészeti Klinika), dr. Sobel Gábor (Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-

Miniszteri elismerést kapott a 
Szívtranszplantációs Munkacsoport
Miniszteri elismerő oklevéllel tüntették ki a Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinika Szívtranszplantációs Munkacsoportját. A magyar 
egészségügy napja alkalmából szervezett ünnepségen dr.  Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisztere és dr. Horváth Ildikó egész-
ségügyért felelős államtitkár mondott beszédet. A miniszteri elismerő 
oklevelek mellett átadták a Semmelweis-, Batthyány-Strattmann 
László- és Pro Sanitate díjakat.
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Igazgatói megbízást vett át dr. Csanády László (Orvosi Biokémiai 
Intézet), dr. Kóbori László (Transzplantációs és Sebészeti Klinika), 
dr. Nagy Zoltán Zsolt (Szemészeti Klinika), dr. Szabó Dóra (Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet), dr. Törő Klára (Igazságügyi és Biztosí-
tás-orvostani Intézet), dr. Antal István (Gyógyszerészeti Intézet), 
dr. Béni Szabolcs (Farmakognóziai Intézet), dr. Windisch Péter 
(Parodontológiai Klinika). Tanszékvezetői megbízást kapott dr. 
Perczel-Forintos Dóra (Klinikai Pszichológiai Tanszék), az Egye-
temi Doktori Tanács elnöki megbízását pedig dr. Benyó Zoltán 
(Klinikai Kísérleti Kutató Intézet) kapta meg.
A Szenátus az egyetem 8 nyugállományba vonuló egyetemi 
ta ná rának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Professor Eme-
ritus címet, az erről szóló okleveleket dr. Merkely Béla rektor 
nyújtotta át. Az ünnepségen docensi, tudományos tanácsadói 
és főmunkatársi kinevezéseket is átadtak. A Semmelweis Egye-
tem Kiváló oktatója kitüntetéssel ismerték el dr. Alpár Alán, dr. 
Magyar Lóránt Gergely, dr. Várnai Péter, dr. Horváth Péter, dr. 
Hermann Péter, dr. Vág János és Horváthné Kállay Zsófia okta-
tói munkáját.

SZENÁTORI MEGBÍZÁSOK

Általános Orvostudományi Kar
dr. Kellermayer Miklós
dr. Buzás Edit
dr. Ferdinandy Péter 
dr. Alpár Alán

Egészségtudományi Kar
dr. Nagy Zoltán Zsolt
Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella
dr. Vingender István
dr. Tóth Tímea

Fogorvostudományi Kar
dr. Gerber Gábor
dr. Bartha Károly
dr. Dobó Nagy Csaba

Gyógyszerésztudományi Kar
dr. Zelkó Romána
dr. Antal István
dr. Béni Szabolcs

Egészségügyi Közszolgálati Kar
dr. Szócska Miklós Károly
Zimányiné dr. Sinkó Eszter
dr. Pethesné Dávid Beáta Judit 

Pető András Kar
dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea
dr. Feketéné dr. Szabó Éva
dr. Túri Ibolya

Doktori Iskola 
dr. Benyó Zoltán

Klinikai Központ 
dr. Szabó Attila 
dr. Bánhidy Ferenc
dr. Hermann Péter
dr. Hankó Balázs 
dr. Nyirády Péter
dr. Szijártó Attila

Hallgatói Önkormányzat 
Hegedüs Tamás
Stubnya Bence Gusztáv
Borsik Bálint Mátyás
Tripolszky Bálint
Vajda Edina
Méth Frida
Daniel Hermann 
Szigeti Szilárd
Szabó Cintia Alexandra 
Kiss Viktória
Benedikti Bence Áron

Doktorandusz Önkormányzat 
dr. Szanyi Szilárd 

Közalkalmazotti Tanács 
Tódorné Bognár Krisztina 
dr. Tóthné Kónya Kornélia 

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség 
dr. Berki Zoltán 
dr. Antmann Katalin

PROFESSOR EMERITA CÍM
Demeterné dr. Tekes Kornélia

PROFESSOR EMERITUS CÍM
dr. Bitter István
dr. Dinya Elek
dr. Domján Gyula
dr. Klebovich Imre László
dr. Sándor Péter
dr. Székács Béla
dr. Zrínyi Miklós

DOCENSI, TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓI ÉS TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRSI KINEVEZÉSEK

Egyetemi docensi kinevezések
 Általános Orvostudományi Kar

dr. Hagymási Krisztina, II. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

dr. Reismann Péter, II. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

dr. Szücs Nikolette, II. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

dr. Keltai Katalin (dr. Doleschall Zoltánné),  
III. Sz. Belgyógyászati Klinika

dr. Medvecz Márta, Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika

dr. Pónyai Györgyi, Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika

dr. Luczay Andrea, I. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika

dr. Nagy Krisztián, I. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika

dr. Skaliczki Gábor, Ortopédiai Klinika
dr. Ambrus Attila, Orvosi Biokémiai Intézet
dr. Hidasi Zoltán, Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika
dr. Szekeres György, Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika
dr. Hahn Oszkár, I. Sz. Sebészeti Klinika
dr. Hritz István, I. Sz. Sebészeti Klinika
dr. Szücs Ákos, I. Sz. Sebészeti Klinika
dr. Nagy Gyula Richárd, Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika
dr. Sobel Gábor, Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika

Egészségügyi Közszolgálati Kar
dr. Palla Gergely, Egészségügyi 

Menedzserképző Központ
dr. Pollner Péter, Egészségügyi 

Menedzserképző Központ
dr. Stubnya Gusztáv, Digitális 

Egészségtudományi Intézet
Fogorvostudományi Kar

dr. Németh Orsolya, Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet

dr. Molnár Bálint, Parodontológiai Klinika

Főiskolai docensi kinevezés (ETK)
dr. Biró Lajos, Dietetikai és 

Táplálkozástudományi Tanszék
dr. Szabó Edina, Egészségtudományi Klinikai 

Tanszék
dr. Kovács Éva, Morfológiai és Fiziológiai 

Tanszék

Tudományos tanácsadó kinevezés (ÁOK)
dr. Ferenczy György, Biofizikai és 

Sugárbiológiai Intézet

Tudományos főmunkatársi kinevezés (ÁOK)
dr. Kósa János, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Tordai Hedvig, Biofizikai és Sugárbiológiai 

Intézet
dr. Varga Zoltán, Farmakológiai és 

Farmakoterápiás Intézet
dr. Arányi Tamás, Orvosi Vegytani, Molekuláris 

Biológiai és Patobiokémiai Intézet

A SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ 
SZAKDOLGOZÓJA

Baloghné Szenecsár Katalin, Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Farkas Krisztina, Arc- Állcsont- Szájsebészeti 
és Fogászati Klinika

Kovács Szilvia, Sürgősségi Betegellátó  
Osztály

Máté Réka Erzsébet, III. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

Németh Gréta, Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet

Podmaniczkiné Fridrich Irén, Ortopédiai 
Klinika

Poszlovszki Andrea, I. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

Srej Marianna, Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika

Szabó Ilona, Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika

Szalka Erzsébet, Szemészeti Klinika
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Az ünnepség keretében átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló 
Szakdolgozója és a Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora 
kitüntetéseket, valamint a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket 
és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket 
és kancellári dicséreteket, továbbá a dékáni dicséreteket.
A Hallgatói Önkormányzat elnöksége a 2018/19-es tanévben Pro 
Juventute Universitatis díjat adományozott Szőke Dániel Imre, 
Ármós Richárd Levente, Kósa László, Gyulay Kata Klára és 
Caner Turan részére az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és 
eredményes munka elismeréseként.
Az Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika vezetőjének 
meghívására a Semmelweis Egyetem vendégprofesszori megbí-
zást adományozott dr. Kovács György professzor részére.
2019-ben a Prof. dr. Romics László Akadémikus Emlékére Ala-
pítvány díjazottja lett dr. Tóth András Dávid (I. díj), dr. Tárnoki 
Ádám Domonkos (II. díj), dr. Borda Bernadett (III. díj), különdíj-
ban részesült dr. Wohner Nikolett. A LAM szerkesztőség külön-
díját dr. Mészáros Martina kapta meg, az Akadémiai Kiadó Zrt. 
különdíját pedig dr. Barabás János Imre vehette át. A Dr. Rácz 

István Alapítvány díjazottja dr. Kazsoki Adrienn gyógyszerész 
lett, a graduális díjat pedig Fábián Márk V. éves gyógyszerész-
hallgató kapta meg.
Idén a Semmelweis napi egyetemi ünnepség keretében adták át 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elismerő 
okleveleit, amely kitüntetésben azok a kamarai tagok részesül-
hetnek, akik legalább 10 éve az egészségügy szolgálatában áll-
nak és elkötelezetten, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az 
okleveleket Juhász Juliánna, a MESZK Budapesti Területi Szer-
vezet járóbetegellátási alelnöke adta át.
Az ünnepséget a Medikus Zenekar tagjainak előadása zárta.

Keresztes Eszter, Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az ünnepségekről szóló teljes cikkek fotógaléri-
ával a Semmelweis Egyetem honlapján érhetők 
el: http://semmelweis.hu/hirek/2019/06/28/
semmelweis-nap-egyutt-epithetjuk-a-kovet-
kezo-negyed-evezred-egyetemet/

A SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ 
KONDUKTORA

Sokalopulos Giannisné, Konduktív 
Pedagógiai Központ

REKTORI KITÜNTETÉSEK
A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója

Adonicsné Püski Kata, Rektori Kabinet
Antoni Gábor Jánosné, Konduktív Pedagógiai 

Központ
Czuppon Krisztina Viola, II. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika
Csúcsné Nagy Ibolya, Ápolásvezetési és 

Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
dr. Dózsa-Sedlák Rita, Oktatásigazgatási 

Hivatal
Győriné Szoboszlai Ágota, Aneszteziológiai 

és Intenzív Terápiás Klinika
dr. Hermann Csaba, Aneszteziológiai és 

Intenzív Terápiás Klinika
dr. Káldi Krisztina, Laboratóriumi Medicina 

Intézet
dr. Kelen Kata, I. Sz. Gyermekgyógyászati 

Klinika
dr. Kovács Zoltán Imre, Propedeutikai  

Tanszék
Nyáguj Sándor, Pulmonológiai Klinika
Nyitrayné dr. Pap Erna, Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet
Rezes Katalin, Ápolásvezetési és Szakdolgozói 

Oktatási Igazgatóság
Soós Gábor, Alkalmazott Egészségtudományi 

Intézet, Fizioterápiai Tanszék Testnevelési 
Csoport

Szabó Szilvia, I. Sz. Patológiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézet

Szalai Éva, Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Klinika

dr. Szatmári Ildikó, I. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika

dr. Szendrői Attila, Urológiai Klinika
Tóth Józsefné, Szemészeti Klinika
dr. Törőcsik Beáta, Orvosi Biokémiai Intézet
Varró Csilla, Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika 

Rektori dicséretek
Bánkiné Paulinyi Zsuzsanna, Szemészeti 

Klinika
Biró Eszter, Neurológiai Klinika
Dunai Erzsébet, Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Klinika
Füzesi Gizella, Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika

Gyulai Orsolya, Oktatásigazgatási Hivatal, 
Oktatási csoport

dr. Horváth Gábor, Pulmonológiai Klinika
Keményné Fehér Izabella, Alapozó 

Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és 
Fiziológiai Tanszék

Kovács Margit, Urológiai Klinika
Kovácsné dr. Körmendi Szandra Katalin, 

Fogpótlástani Klinika
Kovácsné Horváth Tünde, Városmajori Szív- 

és Érgyógyászati Klinika
Lajkó Eszter, Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet
dr. Ludányi Krisztina, Gyógyszerészeti Intézet
Maléth Anikó, Transzplantációs és Sebészeti 

Klinika
Mándoki Adrien Erika, Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika
Matisz Róbertné, I. Sz. Patológiai és Kísérleti 

Rákkutató Intézet
Ozsváth János Zsolt, Orvosi Biokémiai  

Intézet
Papp-Dobos Rózsa, II. Sz. Belgyógyászati 

Klinika
Pestiné Drabek Beatrix, Urológiai Klinika
dr. Szirmai Ágnes, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika
Ujvári István, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Ulicska Éva, II. Sz. Gyermekgyógyászati  

Klinika
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Tömb - Tömbigazgatóság
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Pálinkás Renáta, Elméleti Orvostudományi 
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Radicsné Gárgyán Angéla, 

Fogorvostudományi Kar gazdasági 
feladatait ellátó szervezeti egység

DÉKÁNI DICSÉRETEK

Általános Orvostudományi Kar

Dobolyi Gabriella Alice, Élettani Intézet
Erdélyi Valéria, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Ernszt-Matuza Katalin, I. Sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Fent Zoltán, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika

Kőváryné Madár Krisztina, Neurológiai 
Klinika

Nagy Erika Katalin, Urológiai Klinika
Sándorné Vángor Mónika, Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet
Szagán Emilia, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Szegő Eszter, Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Klinika
Takács Ilona, Szemészeti Klinika
Vida Csaba, Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika
dr. Zsámboki Gabriella, Pulmonológiai  

Klinika

Fogorvostudományi Kar
dr. Demeter Tamás, Propedeutikai Tanszék
Gábor Melinda, Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika
Millner Tünde, Gyermekfogászati és 

Fogszabályozási Klinika

Gyógyszerésztudományi Kar
Szabóné Berki Valéria, Gyógyszerészeti 

Intézet

Egészségtudományi Kar
Borsos-Rojer Andrea, Egészségtudományi 

Kar, Dékáni Hivatal
Debrey Judit, Egészségtudományi Kar, 

Tanulmányi Osztály
Hetesy Bálint Kálmán, Alapozó 

Egészségtudományi Intézet, 
Társadalomtudományi Tanszék

Horváth Ágnes, Alapozó Egészségtudományi 
Intézet, Társadalomtudományi Tanszék

Suhajdáné dr. Urbán Veronika, Alapozó 
Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és 
Fiziológiai Tanszék

Pető András Kar
Földesi Renáta, Konduktív Pedagógiai Intézet
Gruber Mónika, Konduktív Pedagógiai 

Központ

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKDOLGOZÓI KAMARA 

ELISMERŐ OKLEVELE

Paulichné Olczváry Anna, Városmajori Szív és 
Érgyógyászati Klinika

Magyarosi Dóra, II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Gulyásné Gáspár Erika, I. Sz. Belgyógyászati 
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Több mint 1,7 milliárd forintot nyert 
kutatásfejlesztésre és innovációra az 
egyetem

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Tématerületi Kiválósági Programja keretében több mint 1,7 milliárd forint támo-
gatást nyert el a Semmelweis Egyetem. Az erről szóló sajtótájékoztatón dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
ismertette a pályázat részleteit, dr. Merkely Béla rektor pedig elmondta: az egyetem támogatást nyert kutatásainak legfőbb szem-
pontja, hogy közvetlenül és lehetőség szerint mihamarabb a klinikumban, a betegek gyógyításában hasznosuljanak.

A 2019. évi Tématerü-
leti Kiválósági Program 
keretében 26 egyetemi 
és állami kutatóintézet 
55 tématerülete mintegy 
14,6 milliárd forint érték-
ben kapott támogatást – 
jelentette be dr. Palkovics 
László innovációs és tech-
nológiai miniszter a Sem-
melweis Szalonban. Mint 
emlékeztetett, az ITM által 
meghirdetett pályázatok-
nak – az európai uniós 
támogatási rendszerhez 
igazodva – három pillére 
van. Az első pillér a legki-
emelkedőbb kutatóknak 
járó kiválósági támoga-
tás, a második a tématerü-
leti kiválósági támogatás, a harmadik pedig az innovációs terület, 
vagyis a termékfejlesztések. Hozzátette: a kormány nemrégiben 
arról döntött, hogy a kutatásfejlesztésre, innovációra szánt támo-
gatást 32 milliárd forinttal növeli – ami így a 2020-as évben össze-
sen 162 milliárd forintot jelent majd.
A Tématerületi Kiválósági Program célja a kutatási feltételrend-
szer társadalmi-gazdasági kihívásokhoz való igazítása, a kutatás-
fejlesztési és innovációs fókusz erősítése és a tudományos pro-
duktivitás növelése – tájékoztatott a miniszter. A négy kijelölt 
kutatási terület – biztonságos társadalom és környezet, ipar és 

digitalizáció, egészség, kultúra és család – közül a legtöbb támo-
gatást az egészséggel kapcsolatos kutatást végző intézmények 
nyerték el, ezen belül a Semmelweis Egyetem kiemelkedően tel-
jesített – tette hozzá dr. Palkovics László.
Dr. Merkely Béla rektor elmondta, hogy az alapításának 250 éves 
jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem vezetése három fon-
tos célt fogalmazott meg. Az egyik, hogy az egyetemről kibo-
csátott szakembereknek köszönhetően a magyar emberek része-
sülhessenek a legjobb orvosi, egészségügyi, gyógyszerészeti 
vagy konduktori ellátásban, a másik, hogy a gyakorlati képzést 
előtérbe helyezve újuljon meg a magyar orvosképzés, a harma-
dik célkitűzés pedig, hogy az egyetem az elkövetkező tíz évben 
a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a legjobb száz, szak-
területén Európa öt legjobb intézménye közé kerüljön. Ezeket 
a  célokat szolgálja egyebek mellett az Egészségipari-Biotech-
nológiai  Science Park alapításáról aláírt szándéknyilatkozat a 
 Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel és Józsefvárossal – emlékeztetett a rektor. A most 
elnyert támogatás újabb lépés a Science Park megvalósításának 
irányába.
A pályázat során az egészségipar azon területeire koncentráltunk, 
amelyek napjainkban meghatározóak, az egyetem kutatói már 
rendelkeznek tapasztalatokkal a területen és a meglévő, valamint 
a jövőbeli ipari kapcsolatok miatt kiemelt fontosságúak – mondta 
dr. Merkely Béla. Mint ismertette, az egyetem pályázatának főbb 
pillérei a bioimaging, a bionika, a digitális biomarker és a transz-
lációs biotechnológia; ezeket köti össze a mesterséges intelligen-
cia kutatása, fejlesztése. – Az egyetem számára megítélt 1,7 mil-
liárd forint egyedülálló lehetőség, hogy regionális szinten meg-
határozó szereplővé váljunk, az egészségipar, a gyógyszeripar, a 
biotechnológia és az orvostechnikai eszközök fejlesztése ugyanis 
egyértelműen visszahat a képzés és ezen keresztül a gyógyítás 
minőségére – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem rektora.
Az ITM által elnyert támogatás segítségével 11 transzlációs alpro-
jekt valósul meg az egyetem klinikáin és három karán. Ezek 
közül is kiemelkednek azok a projektek, amelyek a legfőbb halál-
okok korai diagnózisához vezetnek, így az érrendszerre vonat-
kozó diagnosztikus képalkotást segítő nanorészecskés kontraszt-
anyag fejlesztése; a Mesterséges Intelligencia Alapú Kardiológiai 
Döntéstámogató Rendszer és Digitális Asszisztens létrehozása; a 
daganatterápia hatékonyságát növelő algoritmus fejlesztése; a 
továbbiakban egy mesterséges intelligencia alapú rendszer fej-
lesztése; az Egészségügyi Menedzserképző Központban a beteg-
utak optimalizálását lehetővé tevő rendszer kifejlesztése.
Dr. Merkely Béla kiemelte: a kutatások legfőbb szempontja, hogy 
ezek közvetlenül és lehetőség szerint mihamarabb a klinikum-
ban, a betegek gyógyításában hasznosuljanak.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Mesterséges intelligenciával felszerelt MR 
készüléket adtak át

Csúcskategóriájú, mesterséges intelligenciával felszerelt MR készülékkel vizsgálják mostantól a betegeket a Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinikán. A Siemens MAGNETOM Aera készüléknél a legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűjtést, emiatt a 
mérések és az egész vizsgálati idő rövidül, továbbá lehetővé válik olyan ritmuszavaros betegek vizsgálata is, akiknél erre eddig 
nem volt lehetőség. Az eszközt sajtótájékoztató keretében adták át.

Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár gratu-
lált a saját forrásokból megvalósult beszerzéshez. Hangsúlyozta, 
hogy a Semmelweis Egyetem nemcsak Magyarország, hanem 
Közép-Kelet-Európa meghatározó egészségügyi intézménye, 
amely csúcsellátóként a magyar lakosság számára kiemelkedő 
ellátást biztosít. Ezt a tevékenységet támogatja a kormány a Sem-
melweis XXI. Fejlesztési Projekttel – emlékeztetett az államtitkár. 
Kiemelte, hogy a Szent Rókus Kórház integrációja és oktató kór-
házzá válása, valamint a Kútvölgyi Klinikai Tömb szervezeti egy-
ségei és a Pulmonológiai Klinika átköltözése az egyetem Üllői 
út vonzáskörzetében található telephelyeire segítik az egyetem 
kampuszosodását Pesten. Reményét fejezte ki, hogy az együttmű-
ködés a Siemensszel az oktatást, kutatást, betegellátást és inno-
vációt is szolgálni fogja.
Az ország és Közép-Európa legnagyobb, magas progresszivitású 
kardiológiai központjában mindenfajta szív- és érgyógyászati 
műtétet el tudunk végezni – mondta dr. Merkely Béla rektor, 
hozzátéve: ehhez a megfelelő diagnosztika is elengedhetetlen, 
a klinikán évente kétezer szív MR vizsgálatot végeznek. A  most 
vásárolt készüléknél mesterséges intelligencia segíti a vizsgála-

a Nemzeti Szívprogram keretében futó kutatásokhoz is használni 
fogják. Dr. Merkely Béla hozzátette, hogy a Siemensszel közösen 
olyan eszközöket kívánnak fejleszteni a továbbiakban, amelyek 
katéteres műtétek elvégzéséhez is alkalmasak. A  Semmelweis 
Egyetem saját forrásból – a 2018-as központi Fejlesztési Alap, 
valamint a Nemzeti Szívprogram pénzügyi forrásai terhére – biz-
tosította a csúcskategóriájú Siemens MR berendezést.
A MAGNETOM Aera 1,5T fejlesztése során a Siemens szakemberei 
kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a beteg a lehető legkom-
fortosabban érezze magát vizsgálat közben. Éppen ezért a gép 
nagyobb, 70 cm átmérőjű, rövid vizsgálóalagúttal rendelkezik, 
mely csökkenti a vizsgált személy bezártságérzetét – ismertette 
Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A  szakorvosok munkájának elősegítése érdekében a Sie-
mens mérnökei további innovatív funkciókkal bővítették a gépet, 
mint például a vizsgálóhelyiségből kitolható és állítható magas-
ságú betegvizsgáló asztal, vagy a betegmonitorozó kamera – 
tette hozzá. Az orvosi képalkotási technológia piacvezető sze-
replőjeként a Siemens Healthineers számára fontos az innováció, 
ezért Magyarországon meghatározó bázissal rendelkezik a cég 
CT-MR diagnosztika terén, melyet képzett mérnöki gárda szolgál 
ki – mondta az ügyvezető igazgató.
Az eseményen a felek egy hosszú távú tudományos együttmű-
ködésről szóló szándéknyilatkozatot is aláírták. Az együttműkö-
désről szólva Oroszné Vincze Rita elmondta, hogy a közös munka 
lehetőséget teremt arra, hogy új kardiovaszkuláris beavatkozáso-
kat tudjanak a gyakorlatba átültetni, és olyan új eljárásokat fej-
lesszenek, amelyeket nemzetközi viszonylatban is használhatnak 
majd az egészségügyben.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság 
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tok tervezését, a legmodernebb technika felgyorsítja az adatgyűj-
tést, emiatt a mérések és az egész vizsgálati idő rövidül, ráadá-
sul a gép a használat során egyre jobb lesz az adatok begyűjté-
sének köszönhetően – ismertette a berendezés tulajdonságait a 
rektor. Hozzátette, hogy az eszközzel lehetővé válik olyan ritmus-
zavaros betegek vizsgálata is, akiknél erre eddig nem volt lehe-
tőség. A  klinikán rendelkezésre álló speciális lélegeztetőgép- és 
monitorrendszernek köszönhetően az altatásban lévő vagy újra-
élesztésen átesett betegek, továbbá csecsemők, illetve fogyaték-
kal élők vizsgálatát is el lehet végezni a készülékkel. Egy kiegé-
szítő audiovizuális rendszerrel pedig a gyerekek rajzfilmet néz-
hetnek vagy zenét hallgathatnak vizsgálat közben – sorolta a rek-
tor. Az új MR berendezésnek az oktatásban, az orvostanhallgatók 
és asszisztensek képzésében is fontos szerep jut, emellett például 
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A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai huszon-
kettedik alkalommal ítélték oda a fiatal kutatók legnagyobb 
presztízsű ösztöndíját, melyet idén 837 érvényesen pályázó közül 
151-en nyertek el. A Semmelweis Egyetem hat nyertes pályázója 
dr. Dunkel Petra Zsófia (Szerves Vegytani Intézet), dr. Gerő 
Domokos Marcell (Kórélettani Intézet), dr. Kapitány-Fövény 
Máté (Addiktológiai Tanszék), dr. Matkovicsné Varga Andrea 
(Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Tóth Gergő (Gyógysze-

Az aláírás előtt dr. Merkely Béla rektor emlékeztetett, hogy a Sem-
melweis Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. története már több 
alkalommal kapcsolódott egymáshoz. Az aláírt együttműködés 
részeként a két intézmény egyeztetett tudományos stratégiá-
val vesz részt a közös érdeklődési területű pályázatokon. Emel-
lett a Richter témapályázat keretében évi 20 millió forint támoga-
tási keretet különít el az egyetemen futó, a társaság kutatás-fej-
lesztési tevékenységéhez kapcsolódó PhD kutatási témák meg-
valósítására. Az egyetem oktatási tevékenységének támogatá-
sára a vállalat a PhD-hallgatóknak szóló ösztöndíjprogram mel-
lett tehetséggondozó pályázatot indít szeptembertől, továbbá 
tanácsaikkal közreműködnek a gyógyszerészképzés curriculumá-
nak megújításában – tette hozzá dr. Merkely Béla. Kitért rá, hogy 
az egyetem a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projektnek köszönhe-
tően hatalmas fejlesztések előtt áll, ennek egyik fontos eleme a 
Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum, egy új gyógy-

Együttműködési megállapodást kötött a Richter Gedeon 
Nyrt. és az egyetem

Bolyai-ösztöndíjat és emléklapot kapott az egyetem 12 
munkatársa

A magas szintű kutatás-fejlesztési, innovációs és képzési együttműködés biztosítása érdekében stratégiai együttműködési megál-
lapodást írt alá a Richter Gedeon Nyrt.-vel a Semmelweis Egyetem. A megállapodás keretében a gyógyszeripari vállalat PhD-hall-
gatóknak szóló ösztöndíjprogramot, valamint tehetséggondozó pályázatot indít szeptembertől az egyetemen. A megállapodást dr. 
Merkely Béla rektor és Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke írták alá a Semmelweis Szalonban tartott sajtótájékoztatón.

Hatan kaptak Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Semmelweis Egyetemről, szintén hat egyetemi kutatót pedig Bolyai-emléklappal 
tüntettek ki a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) megrendezett Bolyai-nap keretében.

szerészeti campus megépítése, melynek tervezésében és kialakí-
tásában javaslataival is részt vesz majd a cég. Hangsúlyozta, hogy 
az egyetem és az ipar határterületén működő Egészségipari-Bio-
technológiai Science Park és az azt megalapozó innovációs öko-
szisztéma létrehozása, a kutatási-fejlesztési irányvonalak megha-
tározása is az együttműködés részét képezi. 
Ez a lehetőség mindkét fél számára hasznot hozhat, két jó brand 
összefogásából csak sikerekre lehet számítani – vélte Bogsch Erik, 
a Richter Gedeon Nyrt. elnöke. Hozzátette, hogy a Semmelweis 
Egyetemmel régóta jó kapcsolata áll fenn a vállalatnak, az elmúlt 
10 évben mintegy 429 millió forintot fordítottak közös kutatá-
sokra. Emlékeztetett, hogy a cég a bevételének mintegy 10 szá-
zalékát költi kutatás-fejlesztésre. 

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

részi Kémiai Intézet), dr. Varga Zoltán (Farmakológiai és Farma-
koterápiás Intézet). 
A Bolyai-napon Bolyai-plakettet, illetve emléklapot vehettek át 
azok az ösztöndíjasok, akik záró kutatói jelentésükre kiemelkedő 
minősítést kaptak. A Kuratórium 172 fő záró kutatói jelentését 
értékelte, közülük 80 főnek emléklapot, 14 főnek pedig plaket-
tet is adományozott. A Semmelweis Egyetem hat Bolyai-emlékla-
pot kapott munkatársa: dr. Bikov András (Pulmonológiai Kli-
nika), dr. Kenessey István (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Szanda 
Gergő (Élettani Intézet), dr. Szász Attila Marcell (Onkológiai Köz-
pont), dr. Tamási Lilla (Pulmonológiai Klinika), dr. Wiener Zoltán 
(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet).
Az elmúlt két évtizedben a Bolyai-ösztöndíj a fiatal kutatókat 
érintő legnagyobb presztízsű ösztöndíjjá alakult, amely a pálya 
elején kiemeli a kiemelésre méltókat, és további lehetőségeket 
kínál számukra – mondta köszöntő beszédében dr. Tulassay Tiva-
dar, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke. Dr. 
Freund Tamás, az MTA alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
nemzetközi kiválósághoz többlépcsős folyamat vezet. 

Bódi Bernadett (forrás: MTA)
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/07/01/bolyai-osztondijat-es-em-
leklapot-kapott-az-egyetem-12-munkatarsa/
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Lendület pályázatot nyert dr. Maurovich-Horvat Pál

Negyvenkét rektori pályaművet díjaztak

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kiválósági programja, a Lendület pályázat keretében a Semmelweis Egyetemről dr. 
 Maurovich-Horvat Pál, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék – Kardiológiai Központ docense nyert el 
támogatást az idei évben.

Összesen 42 rektori pályaművet díjaztak a 2018/2019-es tanévben, tíz hallgató első, tizenegy második, négy fő harmadik díjat 
nyert el, tizenhét dolgozat pedig dicséretet kapott. A díjazott hallgatóknak dr. Merkely Béla rektor és dr. Tímár József, a bíráló-
bizottság elnöke adta át az elismeréseket.

Dr. Merkely Béla rektor köszöntőjében hangsúlyozta, nagy öröm 
számára, hogy rektorként először adhatja át ezt a díjat. Kiemelte, 
hogy a rektori pályamunkák mögött mindig nagyon komoly tudo-
mányos diákköri tevékenység áll, a díjazott dolgozatok komoly 
önálló kutatás, klinikai vizsgálat eredményeként jönnek létre, az 
első díjasok nagy része esetében pedig már nemzetközi publiká-
cióban is megjelentek az eredmények. Éppen ezért döntött úgy 
a szenátus, hogy az első, második és harmadik díjas dolgozatokra 
automatikusan szakdolgozati jeles eredmény jár. 
Dr. Tímár József, a bírálóbizottság elnöke ismertette, hagyomá-
nyosan az Általános Orvostudományi Kar hallgatói a legaktívab-
bak, de a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi Kar 
is kiváló pályamunkákkal jelentkezett. Az intézetek közül idén 
kitűnt szereplésével a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet és a Farma-
kológiai és Farmakoterápiás Intézet, továbbá a Bőr-, Nemikórtani 
és Bőronkológiai Klinika, valamint az Élettani Intézet.
Az eseményen elismerést vehettek át a bírálóbizottság tagjai is: 
dr. Tímár József (II. Sz. Patológiai Intézet), dr. Benyó Zoltán (Klini-
kai Kísérleti Kutató Intézet), dr. Reusz György (I. Sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinika), dr. Dobó Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai Tan-
szék), dr. Arányi Zsuzsanna (Neurológiai Klinika), dr. Béni Sza-
bolcs (Farmakognóziai Intézet), dr. Radovits Tamás (Kardiológiai 
Központ-Kardiológiai Tanszék), dr. Szijártó Attila (I. Sz. Sebészeti 
Klinika), dr. Keszler Gergely (Orvosi Vegytani, Molekuláris Bioló-
giai és Patobiokémiai Intézet).

Dr. Maurovich-Horvat Pál kutatásai keretében a koszorúér-
betegség átfogó fenotipizálásával végez személyre szabott 
rizikóbecslést. A munkacsoport fő célkitűzése a szívinfarktus 
pontos, személyre szabott előrejelzése, modern képalkotó 
technikák és véralapú biomarkerek együttes alkalmazásával nyert 
precíziós orvoslással – ismerteti az MTA honlapja a Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék – Kardiológiai 
Központ docensének kutatási témáját.
Dr. Maurovich-Horvat Pál 2013-ban is elnyerte a Lendület 
pályázatot, a mostani kutatási program a munkacsoport elmúlt öt 
év során elért eredményeire épül, az előző kutatás folytatásának 
tekinthető. A kutatási program három részből áll. Vizsgálni 
tervezik a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára szív-CT-
vizsgálatra utalt betegeket, a szívtranszplantáció-várólistán lévő-
ket, valamint azokat, akik akut szívizominfarktust szenvedtek 
el. A  három szakasz eredményei alapján, képek és biomarkerek 
együttes analízisével új típusú, személyre szabott kockázatbecslő 
eljárást fejlesztenek, amely alapja lehet a kardiológia e területén 
a precíziós medicina meghonosításának.
2019-ben 16 új kutatócsoport alakulhat egy-egy kimagasló telje-
sítményű fiatal kutató vezetésével – jelentette be Török Ádám, 
az MTA főtitkára. A 116 pályázó közül kiválasztott nyertesek 540 

millió forintos támogatásban részesülnek az idei évben. Az új 
kutatócsoportok közül 5 akadémiai kutatóközpontban vagy inté-
zetben, 11 pedig valamelyik egyetemen folytathatja a munkáját. 

Forrás: Magyar Tudományos Akadémia, MTI

A díjazott hallgatóknak dr. Merkely Béla és dr. Tímár József adta át 
az okleveleket. Összesen 42 pályaművet díjaztak, ebből 10 fő első 
(5-en angol nyelvű dolgozattal), 11 fő második, 4 hallgató harma-
dik díjat nyert el, 17 dolgozat pedig dicséretet kapott.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az Európai Unió 2014-ben írt ki pályázatot olyan tagállamai és a 
társult államai számára, melyek kutatási, fejlesztési és innovációs 
teljesítménye nem éri el az európai élvonalét – közölte dr. Bíró 
Tamás, a HCEMM főigazgatója a központ indulásáról szóló sze-
gedi sajtótájékoztatón. Kiemelte: a magyar központ 169 pályázó 
közül került a tíz legjobb közé. A  főigazgató példa nélkülinek 
nevezte a kormány, a partnerintézmények, az Európai Unió és az 
EMBL összefogását, továbbá azt, hogy az Európai Unió a legma-
gasabb 15 millió eurós támogatást ítélte meg a központnak, ami-
hez több mint kétszeres önerőt biztosítottak a hazai partnerek és 
a kormány. Az intézmény költségvetése így 2024-ig mintegy 15 
milliárd forint lesz – tette hozzá.
A  központhoz csatlakozó kutatócsoportokat nemzetközi bíráló-
bizottság választja ki, a legfontosabb szempont pedig a nem-
zetközi szintű tudományos kiválóság. Az intézmény 2024-ig a 
tervek szerint harminc kutatócsoportot fogad be – mondta dr. 
Bíró Tamás. Az elsősorban gyulladásos és immunbetegségekkel, 
szív-, érrendszeri és anyagcsere betegségekkel, valamint daga-
natos megbetegedésekkel foglalkozó kutatócsoportok a jelen-
tős anyagi támogatás mellett az heidelbergi központú European 
Molecular Biology Labolatory (EMBL) partnerségi programjában 
is részt vesznek. Az EMBL az élettudománnyal foglalkozó legjobb 
öt kutatóintézet egyike a világon; és mint ilyen, egyedülállóan 
kiterjedt kutatói hálózattal rendelkezik és sikeresen von be ipari 
és pályázati forrásokat.

Az egyetem három kutatója is bekerült a Magyar 
Molekuláris Medicina Kiválósági Központba

Hat kutatóval, köztük az egyetem három munkatársával megkezdi működését a szegedi központú Magyar Molekuláris Medicina 
Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine – HCEMM). A betegségek okainak, gyógyításának, 
diagnosztikájának és megelőzésének kutatásával foglalkozó központot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal koordi-
nálása alatt működő konzorcium, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a European Molecular Biology 
Labolatory (EMBL) és a Semmelweis Egyetem hozta létre.

Az első bírálati körben kiválasztott hat kutató 
közül hárman a Semmelweis Egyetem mun-
katársai. Senior kategóriában dr. Buzás Edit, 
a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
igazgatója mutatkozott be. Mint elmondta, 
kutatásaik során a sejtek közötti kommuni-
kációban, információközlésben szerepet ját-
szó kis hólyagok (vezikulák) és a génterápia 
jelenleg ismert lehetőségeit kombinálják. 
Mint fogalmazott, munkájuk során új gén-
terápiás eljárásokat keresnek, melyekkel a 
szív- és érrendszeri betegségek egyik fő koc-
kázati faktorát kívánják csökkenteni.
A HCEMM pályázat junior kategóriájában dr. 
Enyedi Balázs lett az egyik nyertes kutató. 
Az Élettani Intézet tudományos főmunka-
társa elmondta, a korai gyulladásos vála-
szok szabályozásért felelős mechanizmuso-
kat vizsgálják: azt, hogy a szövet sérülése 
esetén miként kommunikálnak a sejtek egy-

mással, és őrzik meg hosszú távon a szervezet épségét. Dr. Varga 
Zoltán szintén ebben a kategóriában került nyertesként a pályá-
zatba. A  Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet adjunktusá-
nak kutatócsoportja arra keresi majd a választ, hogyan és miért 
alakul ki a szívizom működési zavara olyan betegekben, akiknek 
a kóros elhízás vagy krónikus alkoholfogyasztás miatt zsírmája 
van. A nyertes munkacsoportok között szerepel, és ezáltal támo-
gatásban részesül még dr. Kemény Lajos, az SZTE Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
vezetőjének kutatócsoportja, valamint a Szegedi Biológiai Kuta-
tóközpontból dr. Papp Balázs és dr. Haracska Lajos kutatócso-
portjai.
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyet-
tes a Semmelweis Egyetem nevében büszkeségét fejezte ki, 
hogy három egyetemi kutató is elnyerte a pályázatot, az pedig 
külön öröm számunkra – fogalmazott, hogy kettő közülük fiatal 
kutató. Mint elmondta, a Semmelweis Egyetem a kardiovaszku-
láris, metabolikus és gyulladásos betegségek kutatásával, tech-
nológiai és infrastrukturális területen pedig elsősorban a képal-
kotásban nyújtanak segítségét, illetve az egészségügyi és mole-
kuláris adatok feldolgozásával vesznek részt a HCEMM munkájá-
ban. A rektorhelyettes hangsúlyozta, remélik, hogy a központnak 
köszönhetően fokozódik a résztvevő három intézmény innová-
ciós potenciálja, amire nagy szükség van, hiszen a közép- kelet-
európai régió tudományos eredményeihez képest messze elma-
rad az innovációs teljesítmény.
A  sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kiválósági központhoz 
csatlakozó következő 10-12 kutatócsoport pályázatának értéke-
lése már zajlik, melyek várhatóan szeptemberben kapcsolódhat-
nak be az intézmény tevékenységébe. Emellett a partnerintézmé-
nyekben a kutatást segítő infrastrukturális beruházások is meg-
valósulnak.

Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központot a molekulá-
ris medicina témájában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal koordinálása alatt működő konzorcium – a Semmelweis Egye-
tem, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont és az EMBL – hozta létre. A  kiválóság-alapú kutató- és szolgál-
tató-központ fő profilja a betegségek prevenciójának, kialakulásának, 
terápiájának és diagnosztikájának kutatása.
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A kilencvenes évek elején újdonságnak számító osztály megszer-
vezését dr. Urbancsek János kezdte el a klinika akkori igazgatója, 
dr. Papp Zoltán támogatása és irányítása mellett – idézte fel dr. 
Merkely Béla rektor. Az osztály fő profilja a szervezeten kívüli 
megtermékenyítés, általános meddőségi diagnosztikus és terá-
piás módszerek alkalmazása, valamint a humán asszisztált repro-
dukció témakörének tudományos kutatása – foglalta össze. Emlé-
keztetett, hogy a Semmelweis Egyetem két szülészeti és nőgyó-
gyászati klinikájának összeolvadásával a hosszabb távon akár 
több ezer beavatkozás elvégzésére képes meddőségi, más néven 
In Vitro Fertilizációs Központ kialakítása valósul meg a Semmel-
weis XXI. Fejlesztési Projekt részeként. 
A 250 éves egyetemhez képest fiatal osztály 25 évvel ezelőtt 
gyermekek ezreinek nyitott ajtót az életre, segítve ezzel családok 
kiteljesedését – szólt dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a 
Klinikai Központ elnöke. A program demográfiai szempontból a 
nemzet számára is fontossá vált; a humán asszisztált reprodukció 
is azok közé az innovatív orvosi eljárások közé tartozik, amelyek 
lehetőséget kínálnak egy korábban megváltoztathatatlannak hitt 
probléma megoldására – vélekedett. 

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, a Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese köszöntőjében mél-
tatta az osztály munkatársait, akik az elmúlt 25 évben minden 
körülmény között azon dolgoztak, hogy a meddő pároknak segít-
séget nyújtsanak. A szakmai tudás mellett komoly tudományos 
és oktatói munka áll – tette hozzá. 
Dr. Papp Zoltán, az akkori I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nika volt igazgatója felidézte, hogy már tanszékfoglaló előadá-
sában beszélt arról az álmáról, miszerint szeretné meghonosítani 
az asszisztált reprodukciós eljárást, amiről akkoriban sokan nem 
is hallottak még. Miután dr. Urbancsek János hazahozta a szük-
séges szaktudást, sikerült az anyagi feltételeket is megteremteni 
alapítványi forrásokból, így alakították ki az új osztályt 1994-ben 
– emlékezett vissza.
A Semmelweis Egyetemen az első asszisztált reprodukciós prog-
ramban részt vevő házaspár, Toklász Ibolya és Ferenc, valamint 
gyermekük, Toklász Edina, az osztály első lombikbébije is jelen 
volt az ünnepségen. 
A szimpózium első előadását dr. Urbancsek János egyetemi tanár, 
az osztály vezetője tartotta, ismertetve az elmúlt 25 év fontosabb 
eredményeit, számadatait. Egyebek mellett elmondta, hogy a 25 
év alatt mintegy 10 ezer házaspár fordult meg az osztályon. Az 
osztályon bevezetett eljárások közül ismertette a szervezeten 
kívüli megtermékenyítés (IVF) eredményeit, köztük a 2348 sike-
res terhességet. A szimpóziumon előadott dr. Murber Ákos, dr. 
Fancsovits Péter, dr. Hauzman Erik, dr. Fedorcsák Péter és dr. 
Lehner Ádám.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek/2019/05/31/25-eves-az-egye-
tem-asszisztalt-reprodukcios-osztalya/

25 éves az asszisztált reprodukciós osztály

Kettős jubileumot ünnepelt a NEVES Fórum

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályának 25 éves fennállása alkalmából tudományos szimpózi-
umot szerveztek a klinika Baross utcai részlegében. A rendezvényen köszöntőt mondtak az egyetem vezetői, dr. Urbancsek János 
osztályvezető pedig az elmúlt 25 év eredményeit ismertette. 

50. jubileumát ünnepelte az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) által szervezett NEVES 
(Nem Várt Események) Fórum, melyet azzal a céllal indítottak tíz évvel ezelőtt, hogy a hazai betegellátás biztonságát fejlessze a 
szükséges tudás és szemlélet átadásával és formálásával. 
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Dr. Szócska Miklós, az EMK igazgatója, a kar megválasztott 
dékánja köszöntőjében kiemelte: a betegbiztonság akkor lesz 
valós és megfogható, ha a kultúra ezt támogatja. A betegbizton-
sági minőségfejlesztési munka kapcsán elmondta, mára ez már 
egy mozgalommá vált, aminek csak növekednie és formálódnia 
kell.
Dr. Belicza Éva egyetemi docens, a program alapítója és veze-
tője a NEVES Program múltjáról, jelenéről valamint az elmúlt tíz 
év fejlesztéseiről beszélt. Hangsúlyozta: az EMK a program szak-
mai koordinátoraként kiemelt céljának tekinti a betegbiztonság 
javítását. Ennek jegyében indították útjára betegbiztonsági fóru-
mukat, amely egy-egy kiemelt terület megvitatását teszi lehe-
tővé minőségüggyel foglalkozó szakemberek, orvosok, szakdol-
gozók, döntéshozók részvételével. Az első években inkább mód-

szertani témákat érintettek, később pedig specifikusabb kérdés-
köröket jártak körbe. Eddig 49 fórumon 265 előadás hangzott el 
106 előadóval – idézte fel. Jövőbeni céljaikról szólva elmondta, a 
betegbiztonságért végzett tevékenységek értékelésének és elis-
merési rendszerének létrehozásán dolgoznak, továbbá a fórum 
keretében intézményi bemutatkozásokat is terveznek.
Ezt követően dr. Lám Judit, az EMK igazgatóhelyettese tartott 
előadást Kulcs a betegbiztonsághoz címmel, majd Bódi Mari-
ann és Horváth Anikó Mit adott nekünk a NEVES Program? című 
 előadása után a rendezvény egy kerekasztal-beszélgetéssel 
zárult.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

http://semmelweis.hu/hirek/2019/05/31/25-eves-az-egyetem-asszisztalt-reprodukcios-osztalya/
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Száznál is többen vettek részt a neuromuszkuláris nyári 
kurzuson

20 éves a HANO betegségről szóló nemzetközi 
workshop

Több mint száz résztvevő regisztrált arra az Elméleti Orvostudományi Központban (EOK) rendezett kétnapos nyári kurzusra, melyen 
a neuromuszkuláris (ideg- és izomrendszeri) betegségek legújabb diagnosztikai és kezelési eljárásai álltak középpontban. 

Húsz évvel az első konferencia megszervezése után, idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg az angioödéma aktuális kérdé-
seivel foglalkozó C1-Inhibitor Deficiency and Angioedema Workshopot a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára, dr. Farkas 
Henriette és tudományos főmunkatársa, dr. Varga Lilian főszervezésében. A kétévente megrendezett tanácskozásra idén több 
mint 350 résztvevő érkezett 42 országból.

Az NMD Summer Course résztvevőit az egyik főszervező, dr. Mol-
nár Mária Judit egyetemi tanár, a Genomikai Medicina és Ritka 
Betegségek Intézetének igazgatója köszöntötte. Ez a nemzetközi 
esemény, amelyet a Semmelweis Egyetem és az Európai Neuro-
lógiai Akadémia (European Academy of Neurology, EAN) közösen 
szervezett, alapvető információkat fog megosztani a neuromusz-
kuláris betegségekkel kapcsolatban, valamint bemutatja a leg-
újabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat is – mondta dr. Molnár 
Mária Judit, aki egyben az EAN izomrendszeri betegségekkel fog-
lalkozó tudományos paneljának társelnöke. Rövid köszöntőjében 
dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes üdvözölte a részt-
vevőket a házigazda Semmelweis Egyetem nevében. 
Dr. Antonio Toscano, az EAN izomrendszeri betegségekkel fog-
lalkozó tudományos paneljának társelnöke, az olaszországi Messi-
nai Egyetem neurológus professzora arról beszélt, hogy a rendez-
vény milyen fontos szerepet tölt be az EAN célkitűzéseinek eléré-
sében. Az EAN egyik fő küldetése az, hogy növelje a neurológiai 
betegségekkel kapcsolatos tudást és ismertséget. 
A konferencia megnyitóján felszólalt még röviden dr. Peter Van 
den Bergh is, az EAN neuropátiai tudományos paneljének a társ-
elnöke, a brüsszeli Université Catholique de Louvain neurológus 
professzora. 
Az NMD Summer Course küldetése az, hogy alapvető képzési 
kompetencia szabványokat fogalmazzon meg a neuromuszku-
láris betegségekkel rendelkező betegek felmérése és kezelése 

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja 
megnyitó beszédében elmondta: örömmel és büszkeséggel tölti 
el, hogy immáron 20 éve rendezik meg az eseményt, amely fon-
tos eredményekkel járult hozzá az immunológia és a komple-
ment kutatás területeihez, és ennek köszönhetően a Semmelweis 
Egyetem hírnevét is erősíti. Köszönetét és elismerését fejezte ki 
dr. Farkas Henriette-nek és dr. Varga Liliannak a konferencia szer-
vezéséért. 
A konferencia témája a ritka betegségek közé sorolható heredi-
ter (öröklött) és szerzett angioödémák, melynek legismertebb 
csoportja a C1-inhibitor szabályozó fehérje hiányán alapuló here-
diter angioödéma, vagy közismert nevén HANO. Az előadások 
fókuszában elsősorban a HANO genetikai háttérének feltérképe-
zése, a betegség kialakulása, patomechanizmusa, a betegek élet-
minőségének javítása és az új kezelési eljárások álltak. 
Köszöntő beszédében dr. Farkas Henriette, a III. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika egyetemi tanára, a klinikán működő Országos Angio-
ödéma Referencia Központ vezetője megjegyezte, hogy az idei 
workshopra 351-en regisztráltak 42 országból. A programban 

tekintetében, valamint hogy javítsa az ilyen ritka betegségekkel 
rendelkező páciensek koordinálását és kezelését.
A budapesti nyári kurzusra összesen 109-en regisztráltak. A két-
napos program során a résztvevők 12 előadót hallgathattak meg, 
többek között Lettországból, Olaszországból, Németországból, 
Belgiumból és Hollandiából. 

Deme Tamás
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m

összesen 87 előadás szerepelt kilenc szekcióban, valamint több 
munkacsoport- és kerekasztal-beszélgetést is rendeztek. A kon-
ferencia meghívott előadói között a terület legelismertebb nem-
zetközi szaktekintélyei szerepeltek: Spanyolországból dr. Patricia 
Pozo-Rosich, Németországból dr. Michael Kirschfink, valamint 
Izraelből dr. Avner Reshef adott elő. A konferenciára 82 abszt-
rakt érkezett, 36 orális és 46 poszterelőadást tartottak. Szintén 
tanácskozást tartott a HAE Global Registry és a nemzetközi HAE 
nővérszervezet is a konferencia keretében. A rendezvényen idén 
is átadták a HANO-s betegekért érdemérmet (For HAE Patients 
Award), melyet dr. Teresa Caballero madridi allergológus vehe-
tett át. A workshopon kiosztott négy legjobb fiatal kutatói díjból 
hármat a III. Sz. Belgyógyászati Klinikán kutatómunkát végző hall-
gatók kaptak: Andrási Noémi és Németh Zsuzsanna PhD-hall-
gatók, valamint Holdonner Ágnes, ötödéves ÁOK hallgató. A díj 
fiatal, 35 év alatti kutatókat jutalmaz és fejenként 2500 eurós ösz-
töndíjjal jár.

Deme Tamás
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az egyetemre látogatott a heidelbergi Ruprecht-Karls-
Universität delegációja

Sportegészségügyi ellátással segíti a vízilabdasportot 
a Semmelweis Egyetem

Kétnapos találkozón tekintette át a Semmelweis Egyetem és a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität a több mint 30 éve folyó 
sikeres együttműködés eddigi legfontosabb pontjait, valamint tárgyaltak a kooperáció jelenlegi és lehetséges jövőbeni formáiról, 
az esetlegesen szükséges változtatásokról is.

Hosszú távra szóló együttműködési keretmegállapodást kötött az egyetem és a Magyar Vízilabda Szövetség. Az együttműködés 
célja a sportág nemzetközi szinten tartása, és az ehhez szükséges tudományos háttér, a magas színvonalú, átfogó sportegész-
ségügyi ellátás lehetőségének biztosítása, illetve a már működő keretorvosi és sportegészségügyi, sportorvosi hálózati ellátás 
kiegészítése.

A német egyetemről dr. Dieter W. Heermann nemzetközi ügye-
kért felelős heidelbergi rektorhelyettes, dr. Peter Schirmacher 
rektori megbízott és az őket kísérő négytagú delegáció érkezett 
Budapestre. A látogatás a Semmelweis-Heidelberg együttműkö-
dés újabb állomását jelentette.
A német delegációt dr. Merkely Béla rektor fogadta a szenátusi 
teremben. Az ünnepélyes megnyitót a tematikus modulmegbe-
szélések követték. A tudományos kooperációval és a közös tudo-
mányos kutatásokra vonatkozó pályázatok finanszírozhatóságá-
val foglalkozó modulban dr. Ferdinandy Péter tudományos és 
innovációs rektorhelyettes, valamint dr. Szigeti Gyula, a Klinikai 
Kísérleti Kutató Intézet c. egyetemi docense mutatták be az egye-
temen folyó tudományos és innovációs tevékenység főbb terü-
leteit, és beszéltek a két egyetem közti lehetséges kapcsolódási 
pontokról, kitérve a tervezett Science Park projektekre is. 
Egy másik modulbeszélgetésben – amelyet dr. Kiss András 
német kapcsolatokért felelős rektori biztos, a II. Sz. Patológiai 
Intézet igazgatója és dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató 
Intézet igazgatója, valamint német részről dr. Peter Schirmacher 
rektori megbízott és dr. Hans-Günther Sonntag, a heidelbergi 
egyetem orvosi karának tiszteletbeli dékánja, a Heidelberg-Buda-
pest kapcsolatok elindítója vezetett – a felek többek között meg-
állapodtak arról, hogy a Jellinek Harry Ösztöndíj pályázat ezentúl 

Az együttműködés keretében a Semmelweis Egyetem magas 
színvonalú, komplex, mindenre kiterjedő egészségügyi ellá-
tást biztosít a felnőtt és ifjúsági válogatott versenyzők számára. 
Kiemelt feladat a válogatott versenyzők folyamatos egészségügyi 
kontrollja, valamint a biztonságos sportolás egészségügyi hátte-
rének megteremtése a rendszeres, szervezett szűrővizsgálatokon 
keresztül. A megállapodás értelmében az egyetem és a szövetség 
közösen kialakítja és hatékonyabbá teszi a válogatott versenyzők 
akut egészségügyi problémái diagnosztizálásának infrastrukturá-
lis hátterét, kezelési feltételeit és a kiemelt, azonnali ellátás lehe-
tőségét. Szintén kidolgozzák és beépítik a napi edzésmunkába a 
megfelelő prevenciós stratégiákat. 
Az egyetem feladata, hogy biztosítsa a sportsikerek hátterét, a 
sportolók egészségéért vagyunk felelősek – hangsúlyozta dr. 
Merkely Béla rektor, hozzátéve, hogy ez az egyetem valamennyi 
klinikáját érinti. Kiemelte: a Semmelweis Egyetemen a legmaga-
sabb szintű oktatás és képzés folyik, és emellett fontosnak tartja 
egyebek mellett annak az üzenetnek a közvetítését a hallgatók 
felé, hogy a sportnál jobb megelőzést nem ismerünk. Emlékez-

a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában tanuló PhD-hallgatók 
számára is elérhetővé válik. 
A továbbiakban az együttműködés kereteinek, ill. kooperációs 
lehetőségeinek bővítéséről és képzési kérdésekről tárgyaltak a 
partnerek. Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudomá-
nyi Kar megválasztott dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Inté-
zet igazgatója bemutatta a Semmelweis Egyetem curriculum fej-
lesztési programját, majd a felek tapasztalatot cseréltek a további 
fejlesztési lehetőségekről. 
A Semmelweis Egyetemen 36 éve, 1983-ban indult meg a német 
nyelvű oktatás, ugyanabban az évben, amikor az intézmény szer-
ződést kötött a heidelbergi és a freiburgi egyetemmel. A német 
egyetemekkel történő tárgyalások megkezdése Jellinek Harry, a 
II. Sz. Patológiai Intézet tanszékvezetője nevéhez fűződik. A part-
nerkapcsolati szerződés aláírása óta eltelt több mint 30 évben a 
két fél között az együttműködés legkülönbözőbb formáit sikerült 
eredményesen megvalósítani. Szlovák Judit

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/06/20/az-egyetemre-latogatott-a-he-
idelbergi-ruprecht-karls-universitat-delegacioja/

tetett arra, hogy szeptembertől a kurrikulumreform keretében 
bevezetik a két féléves sportorvostan képzést, valamint a teljes 
képzésen átívelő testnevelést minden karon. Hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a jövő orvosai és egészségügyi szakemberei 
ne csak a betegségek gyógyításával, hanem a megelőzéssel és az 
életminőség megőrzésével is foglalkozzanak, sőt példát is mutas-
sanak. 
Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a keretmegál-
lapodás aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta: a 
magyar vízilabda mindig is értelmiségi alapokon nyugodott, és a 
sportágban komolyan veszik a tanulni, tanítani szlogent. 

Tőgyi Krisztina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/06/04/sportegeszsegugyi-el-
latassal-segiti-a-vizilabdasportot-a-semmel-
weis-egyetem/

http://semmelweis.hu/hirek/2019/06/20/az-egyetemre-latogatott-a-heidelbergi-ruprecht-karls-universitat-delegacioja/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/06/04/sportegeszsegugyi-ellatassal-segiti-a-vizilabdasportot-a-semmelweis-egyetem/
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A dohányzás káros hatásaira hívták fel a figyelmet a 
májusi BőrŐrökön

Az egészséget adja az EFOTT-hoz a Semmelweis 
Egyetem

A Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika tájékoztató sorozatán, a BőrŐrökön ezúttal a Dohányzásmentes Világnap alkalmából 
a cigarettázás káros hatásaira hívták fel a középiskolás diákok figyelmét. 

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) házigazdája idén a Semmelweis Egyetem és annak 
Hallgatói Önkormányzata (HÖK) lesz. Július 9-15. között Velencén a zenei produkciók mellett hangsúlyos szerephez jut a sport és 
az egészséges életmód is. A hallgatók szűrővizsgálatokkal, táplálkozási és életmód-tanácsadással, prevenciós programokkal és 
előadásokkal várják a fiatalokat.

A  klinika igazgatója, dr. Sárdy Miklós a 2018 januárjában indult 
programsorozat kapcsán elmondta: eddig mintegy 3200 diák és 
kísérő tanáraik vettek részt az előadásokon. Dr. Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkár előadásában a dohányzás 
káros hatásait ismertette, elsősorban pulmonológiai szempont-
ból, de annak számos egyéb következményeire is kitért. Felhívta 
a figyelmet a prevenció fontosságára, hiszen az egészségben 
eltöltött életéveinket tíz évvel csökkenti a káros szokás. Kitért 
még az elektromos cigarettákkal kapcsolatos tévhitekre is, rávilá-
gítva, hogy a benne lévő glicerinnek eddig még ismeretlen hatá-
sai vannak a tüdőre.
A dohányzás számos betegség bizonyított oka, a szív- és érrend-
szeri problémák fele elkerülhető lenne annak elhagyásával – hívta 
fel a figyelmet dr. Merkely Béla rektor, hozzátéve, hogy ez egy 

Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazgatója a rendezvény 
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kiemelten készülnek a kerék-
párral érkezőkre, a helyszínen pedig a látogatók csaknem 35-féle 
sportágat próbálhatnak ki. Mint mondta: az EFOTT régi vágya, 
hogy kiérdemelje a legsportosabb fesztivál címet, és jó úton 
haladnak a megvalósítás felé.
 – Mi az egészséget kívánjuk fókuszba helyezni és azt szeretnénk 
hozzáadni az EFOTT-hoz, amely így akár a legegészségesebb 
fesztivállá is válhat – fogalmazott dr. Hankó Balázs stratégiai 
és fejlesztési rektorhelyettes. Hangsúlyozta, hogy a prevenciós 
szemléletet szeretnék tovább vinni a Semmelweis Éjszakák című 
interaktív, népegészségügyi tematikájú programsorozattal, amit 
ősztől tíz hónapon át hétvégenként rendez meg a nagyközönség 
számára jubileumi évében a 250 éves Semmelweis Egyetem. Az 
EFOTT minden évben különböző jótékonysági tevékenységekkel 
igyekszik viszonozni a településen élők vendégszeretetét, amely-
ből a fesztivál előtti hónapokban a Semmelweis Egyetem hall-
gatói is kivették a részüket. Az orvos-, fogorvos, gyógyszerész- 
és egészségtudományi karos diákok helyi óvodákban, iskolák-
ban tartottak prevenciós előadásokat és játékos foglalkozásokat. 
Emellett családi napot is szerveztek, amelyeken a helyes fogmo-
sástól a kiegyensúlyozott táplálkozáson, a rendszeres testmozgá-
son és a felelős gyógyszerhasználaton át az esetleges betegségek 
kialakulási kockázatának csökkentéséig számos témát érintettek.
Az EFOTT házigazdájaként a fesztivál ideje alatt is az egészséget 
fogjuk előtérbe helyezni – mondta a sajtótájékoztatón Hegedüs 
Tamás, a Semmelweis Egyetem HÖK elnöke. Hozzátette, hogy a 
fiatalokat a szűrőkamionokban vérnyomás-, vércukor- és kolesz-
terinszint-mérésekkel várják, de méhnyakrák-szűréseket is tervez-
nek, valamint a dietetikusokkal az úgynevezett Okostányér aján-

olyan népegészségügyi probléma, amely különösen a közép-ke-
let-európai régióban jelent magas halálozást; Magyarországon is 
az egyik vezető halálokként szerepel. Mint elmondta, a dohány-
zás elhagyása a legolcsóbb módszer a szívinfarktus megelőzé-
sére. A  dohányzás veszélyeire figyelmeztető előadások után a 
BőrŐrök a már megszokott programokkal folytatódott.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/06/05/a-dohanyzas-karos-ha-
tasaira-hivtak-fel-a-figyelmet-a-majusi-boro-
rokon/

lásai, vagyis a kiegyensúlyozott táplálkozás irányába próbálják 
irányítani a fesztiválozókat. A  Semmelweis Egyetem saját stand-
dal is készül Sürgősségi Ellátó (röviden: SE) néven, ahol dj-ként 
orvostanhallgatók is keverik majd a zenét. Hegedüs Tamás hoz-
zátette: ismert közéleti szereplők bevonását is tervezik, emellett 
sportprogramokat is rendeznek, továbbá az egyetem Pető And-
rás Karának segítségével mozgássérült fiataloknak is szeretnének 
élményt szerezni.
L. Simon László, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója 
hangsúlyozta, hogy az EFOTT jelentős mértékben növelte a tér-
ség iránti turisztikai érdeklődést.
A fesztivál részletes programja az EFOTT honlapján elérhető.

Tőgyi Krisztina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Gerber Gábor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
igazgatóhelyettese, a Fogorvostudományi Kar dékánja, a Magyar 
Anatómus Társaság elnöke köszöntőjében felidézte a profesz-
szor laborjában töltött gyakornoki éveit. A mai napig megha-
tározó emlékként gondol vissza az Egyesült Államokban töltött 
időkre, ahová Réthelyi professzor jóvoltából kerülhetett. Itt meg-
tapasztalhatta, hogy dr. Réthelyi Miklós nevét mindenhol ismerik 
a világban. A tanítványok nevében is köszönetét fejezte ki, hogy 
nemcsak anatómiára oktatta őket, hanem arra is, később miként 
adják tovább ők maguk is felelősséggel az anatómia tudományát.
A rektori időszak munkatársai nevében dr. Szabó Béla, az egy-
kori Rektori Hivatal vezetője köszönte meg azt a sok bizalmat és 
türelmet, amit tőle kaptak. Kiemelte dr. Réthelyi Miklós vezetői 
stílusát, amit áthatott az analizáló, szintetizáló tudós habitusa; ez 
mindig biztonságot nyújtott számukra és megkönnyítette a mun-
kájukat – idézte fel.
Dr. Schmidt Ágota, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium korábbi 
kabinetfőnöke köszönetét fejezte ki a szülőknek is, akik olyan 
gyerekkort és alapot adtak a fiuknak, ami nélkül ezt az emberi 
és szakmai magaslatot nem lehetett volna elérni. Külön kiemelte 
feleségét, Szentágothai Klárát, aki évtizedek óta mindig mel-
lette áll.
Dr. Réthelyi Miklós zárszavában minden őt köszöntőről felidé-
zett egy-egy személyes emléket, élményt. Nagy hálával szólt dr. 
Szentágothai Jánosról és dr. Halász Béláról, akik meghatározó 
szerepet játszottak életében és pályáján, és megköszönte a mos-
tani alkalom gondos rendezését.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/06/19/nyolcvanadik-szuletes-
napjan-koszontottek-dr-rethelyi-miklost/
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80. születésnapján köszöntötték dr. Réthelyi 
Miklóst

Dr. Réthelyi Miklós rector emeritust, korábbi nemzeti erőforrás minisztert, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi 
tanárát köszöntötték 80. születésnapján jelenlegi és egykori munkatársak, tanítványok az intézet Huzella Tivadar tantermében 
rendezett ünnepségen.

Dr. Réthelyi Miklós teljes pályája, immár több mint 55 éve a Sem-
melweis Egyetemhez kötődik. Kulcsfontosságú szerepet játszott 
modernkori egyetemünk alapjainak megteremtésében, nem túl-
zás azt mondani, hogy nélküle nem lenne a Semmelweis Egye-
tem olyan, amilyennek ma ismerjük – fogalmazott köszöntésében 
dr. Merkely Béla rektor, emlékeztetve arra, hogy dr. Réthelyi Mik-
lós volt az egyetem első rendszerváltás utáni vezetője. Számos 
más mellett nevéhez fűződik az Egészségügyi Menedzserképző 
Központ (EMK) létrehozása, és egyetemünk egyik ma is legki-
emelkedőbb tudományos rendezvényeként számon tartott Sem-
melweis Symposium elindítása, de alapító tagja volt az egyetem 
Doktori Iskolájának, új alapokra helyezte a nemzetközi tudomá-
nyos és oktatási együttműködéseket – sorolta. Mint kiemelte, dr. 
Réthelyi Miklóst olyan korban választották vezetővé, amely mér-
földkő volt egyetemünk történetében, éppúgy ahogy most, az 
alapítás 250. évében is egy újabb mérföldkőhöz értünk. Ahogy 
akkor is, úgy ma is itt az idő a kérdés feltételére: milyen egyetemet 
akarunk? Dr. Réthelyi Miklósnak annak idején megvoltak a vála-
szai, most pedig rajtunk a sor – jelentette ki.
Polihisztornak nevezte beszédében dr. Szél Ágoston rector eme-
ritus, az intézet igazgatója, a rendezvény házigazdája az ünne-
peltet, és emlékeztetett arra, hogy dr. Réthelyi Miklós végigjárta 
az egyetemi ranglétrát, pályáját a miniszteri pozíció tetőzte be. 
Nehéz kérdés, hogy egy ilyen pálya után mit tekinthetünk a leg-
főbb alkotásának, dr. Szél Ágoston ugyanakkor úgy fogalmazott: 
számára a Réthelyi-Szentágothai Funkcionális anatómia tankönyv 
az, amiben a legmaradandóbb módon testesül meg egy anató-
mus-orvos-miniszter ars poeticája. Felsőoktatás, egészségügy, 
vallás, kultúra, menedzsment és vezetés, morfológia, orvostudo-
mányi kutatások, neuroanatómia, gerincvelő – mint dr. Szél Ágos-
ton rámutatott, felsorolni is nehéz, hogy hány területen alkotott 
dr. Réthelyi Miklós. 
Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár egykori 
tanítványként is köszöntötte dr. Réthelyi Miklóst, és az ünnepelt 
teremtő erejű tevékenységére emlékezett vissza. Mint felidézte, 
1982-ben dr. Réthelyi Miklósnál kezdte csoportjuk az anatómiát 
tanulni, és számára az egyetem első meghatározó élménye volt 
az általa vezetett heti háromszori gyakorlat. Óriási megtiszteltetés 
volt, hogy csoporttársaival részt vehettek az említett tankönyv 
számára a szövettani rajzok elkészítésében is. Az államtitkár szólt 
arról is, hogy dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterként 
egy olyan tárcát kezdhetett felépíteni, ami előtte sosem létezett. 
Dr. Jávor András, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium korábbi köz-
igazgatási államtitkára, akivel közel 30 éves munkakapcsolaton 
túl barátság is összeköti az ünnepeltet, úgy fogalmazott, a lélek 
fő tulajdonsága az, hogy örökéletű, és kiemelte: Réthelyi profesz-
szor a lélek által vezetett ember. 
Az EMK munkatársai videóüzenetben köszöntötték fel dr. Rét-
helyi Miklóst. Dr. Gaál Péter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar 
(EKK) ünnepségen is jelenlévő dékánja, valamint dr. Szócska 
Miklós, az EMK igazgatója és dr. Belicza Éva egyetemi docens 
hálájukat fejezték ki, hiszen mint fogalmaztak, az ő segítsége és 
támogatása nélkül nem jöhetett volna létre az EMK, és ők sem 
lehetnének itt.

http://semmelweis.hu/hirek/2019/06/19/nyolcvanadik-szuletesnapjan-koszontottek-dr-rethelyi-miklost/
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90. születésnapján köszöntötték dr. Csaba 
György professor emeritust

Egykori tanítványok, kollégák, valamint az intézet munkatársai köszöntötték 90. születésnapja alkalmából dr. Csaba György pro-
fessor emeritust, akinek a vezetésével 1971-ben létrejött a Biológiai Intézet, mai nevén Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet. 
Az ünnepelt a köszöntéseket követően előadásában visszaemlékezett egyebek mellett arra a több mint húszéves időszakra, amit 
tanszékvezetőként töltött az intézet élén. 

Nagyon sok dolgot 
köszönhetünk dr. Csaba 
Györgynek, többek között 
azt is, hogy itt lehetünk – 
fogalmazott az ünnepség 
megnyitásakor dr. Buzás 
Edit, a Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet 
(GSI) igazgatója, emlé-
keztetve arra, hogy 1971-
ben az ő vezetésével jött 
létre a Biológiai Intézet, 
mai nevén GSI. Az inté-
zetalapítás mellett a bio-
lógia iránti szeretetet is 
tőle kaptuk, hálával tar-
tozunk neki azért a nyi-
tottságért, amit a biológia 
új vívmányai iránt muta-
tott – jegyezte meg. Szólt 
arról, hogy számos könyv 
fűződik a nevéhez, így 
például az Orvosi biológia 
tankönyv, ami egy egész 
nemzedék számára fontos 
szemléletformáló könyv-
ként szolgált.
Dr. Hunyady László, az 

Általános Orvostudományi Kar dékánja elmondta, hogy hallgató-
ként ismerte meg dr. Csaba Györgyöt, aki hetven éve vesz részt a 
Semmelweis Egyetem oktató munkájában. Visszaemlékezett arra, 
hogy tőle tanulták az orvosi biológia tárgyat, és rendkívül nép-
szerű volt a hallgatók körében, telt házas volt a tanterem az elő-
adásai alatt. 
Dr. Falus András professor emeritus, aki dr. Csaba György után 
1994 és 2012 között vezette az intézetet, úgy fogalmazott: a siker-
nek egyetlen szinonimája van, a folytathatóság. Visszaemlékezett 
arra, hogy egy átlagéletkorban is fiatal, nagyon jó hangulatú inté-
zetet vehetett át dr. Csaba Györgytől, számos PhD-hallgatóval. Itt 
mindig bensőséges hangulat uralkodott és nagyon egyszerű volt 
elkezdeni dolgozni és valami újat létrehozni; ennek az alapjait ő 
tette le – mondta.
Dr. László Valéria docens, aki 1975 óta dolgozik az intézetben, 
visszaemlékezett arra is, hogy a NET előadótermében párnákat 
osztogattak, hogy a lépcsőn is tudjanak ülni a hallgatók, annyira 
népszerűek voltak dr. Csaba György előadásai, amelyeket végte-
len lelkesedéssel és örömmel tartott. 
Dr. Darvas Zsuzsanna docens visszaemlékezett, miként került 
dr. László Valériával együtt az intézetbe. A felvételnél dr. Csaba 
György egyetlen személyes jellegű kérdést tett fel, nevezetesen 
azt, hogy veszekedősek-e. Ez is jól mutatja azt a hozzáállását, 
amely hozzájárult a mások által is említett jó intézeti légkörhöz 
– jegyezte meg.

Dr. Tóth Sára docens még ELTE-s hallgatóként vett részt egy 
dr. Csaba György által tartott előadáson, amelynek hatására 
felkereste, hogy szeretne bekapcsolódni az intézeti tudomá-
nyos diákköri munkába. A professzor annyit mondott, hogy ha 
az ELTE engedi, részéről nincs akadálya. Ugyanilyen nyitottság-
gal fogadta, mikor hat évvel később kopogtatott be az intézetbe 
egykori diákként. Ez is mutatja az intézet professzor által képviselt 
befogadó légkörét – mondta.
Nyitrayné dr. Pap Erna docens visszaemlékezett többek között a 
hétfő reggeli telt házas előadásokra, a korai referálókra a könyv-
tárban, a régi ebédekre, névnapokra és arra, hogy az állandóság 
korszakát jelentette Csaba professzor időszaka, szobája mindig 
nyitva állt, minden szakmai kérdésre előre vivő választ tudott 
adni.
Dr. Kőhidai László docens úgy fogalmazott, nemcsak köszön-
teni, de köszönetet mondani is jött. Köszönet illeti Csaba profesz-
szort mint tanárt, mint könyvírót, de külön hálás azokért a min-
denki által említett előadásokért is, amelyekről ő maga is ellesett 
néhány figyelemfenntartó fordulatot, melyeket a mai napig hasz-
nál. 
Dr. Hegyesi Hargita docens a professzor utolsó PhD hallgatója 
volt. Mérhetetlen büszkeséget éreztem, hogy ide tartozhatok, 
mostanáig hagyomány ebben az intézetben, hogy mindig lehet 
kérdezni és mindig vannak válaszok is – fogalmazott.
Dr. Pállinger Éva docens Csaba professzor előadásaira vissza-
emlékezve elmondta: nemcsak azt tudhatták meg, hogy a sejt a 
szervezet legkisebb élő egysége, hanem arról is szó volt, hogy 
honnan jöttünk és merre tartunk az egyedfejlődés során. Tudás 
mellett szemléletet is kaptunk – emelte ki, kitérve arra is, hogy 
töretlen kíváncsiságáért és érdeklődéséért tiszteli leginkább dr. 
Csaba Györgyöt. 
Dr. Csaba György köszönetet mondott az ünnepség résztvevői-
nek, és előadásában visszaemlékezett arra a több mint húsz évre, 
amíg ő volt az intézet vezetője. Elmondta, hogy 19 évesen diák-
körösként került ide, majd harmadéves korában már ún. díjas 
demonstrátorként állt az egyetem alkalmazásában. Szólt arról 
is, miként lett a II. Sz. Anatómiai Intézetből kivált Biológiai Inté-
zet első tanszékvezetője, és hogy talált olyan kutatási témát, ami 
illeszkedett az új intézet szerteágazó profilú munkatársaihoz. 
Részletesebben beszélt az általa elnevezett hormonális imprin-
tingről. Összegzésként elmondta, 900 tudományos, 100 tudo-
mányt népszerűsítő dolgozata és 17 könyve jelent meg; ezekben 
mind benne van az intézet munkája is, mindez az intézet érdeme 
is – emelte ki.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/06/07/90-szuletesnapja-alkal-
mabol-koszontottek-dr-csaba-gyorgy-profes-
sor-emeritust/
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Boldog ember vagyok! – 70 éves dr. Gera 
István

Az egyetem és a kar vezetői és munkatársai 70. születésnapján köszöntötték dr. Gera Istvánt, a Fogorvostudományi Kar (FOK) volt 
dékánját, a magyarországi parodontológia oktatás elindítóját, akinek vezetésével az első és egyetlen hazai önálló Parodontológiai 
Klinika elindult 1997-ben. 

Elsőként az ünnepség házigazdája, dr. Gerber Gábor dékán 
köszöntötte dr. Gera Istvánt, ismertetve néhány, a pályafutását 
elismerő díját, köztük az Árkövy-emlékérmet, a Magyar Felsőok-
tatásért Emlékplakettet, a Pro Universitate Díjat, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje polgári tagozat díjat, a Bánóczy Jolán emlé-
kérem és jutalomdíjat. Dr. Gera István számos magyar és kül-
földi szakmai társaságnak tagja: a Magyar Fogorvosok Egyesüle-
tének elnöke volt, a Magyar Parodontológiai Társaság titkára, a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, a World Den-
tal Federation (FDI) Continuing Education Programme akkreditált 
előadója. 
Dr. Gera István az Egyesült Államokból hazatérve Magyarorszá-
gon elsőként alkalmazott csontkorrekciós és esztétikai műtéte-
ket, valamint utógondozással kapcsolatos eljárásokat – kezdte 
köszöntőjét dr. Merkely Béla rektor. Nevéhez fűződik a modern 
parodontológia magyarországi bevezetése, irányításával alakult 
meg a Parodontológiai Klinika, ami mára a szakterületén az egyik 
legnagyobb rezidensprogrammal rendelkezik Európában. Dr. 
Gera István 2004 és 2010 között volt a Fogorvostudományi Kar 
dékánja, és nemcsak az egyetem, hanem az egész magyar fogor-
vos társadalom meghatározó személyisége – emelte ki dr. Mer-
kely Béla.
Dr. Szél Ágoston rector emeritus személyes emlékeket idézett fel 
dr. Gera Istvánról. Megemlékezett egyetemi közéleti tevékenysé-
geikről, a közösen eltöltött szenátusi ülésekről és a FOK doktorrá 
avató ünnepségein elmondott nagyívű beszédeiről.
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Kli-
nika igazgatója igazi iskolateremtőnek nevezte dr. Gera Istvánt. 
Felidézte, amikor PhD-sként a professzor mentoráltja volt, aki 
mellett később, a dékáni ciklusában dékánhelyettesként dolgo-
zott, valamint megemlítette, hogy számos szakmai nemzetközi 
fórumon volt alkalmuk közösen részt venni. Az ünnepelt édes-
apja, Gera István a Magyar Állami Operaház tenorja volt, ezért 
ajándékként egy eredeti, digitalizált hangfelvételt kapott egy 
Faust-előadásról.
Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Inté-
zet professor emeritusa, dr. Mandl József köszöntőjében visz-
szaemlékezett, elsőéves medikusként találkoztak először Nagy 
János biofizikus speciálkollégiumán. Dr. Gera István szájsebész 
szeretett volna lenni, de a parodontológián tudott elhelyezkedni, 
így került be egy szakmai közösségbe, elsajátította annak meg-
lévő értékeit, alapított egy klinikát, kiteljesített egy tantárgyat és 
gyarapított értékeit most továbbadja – foglalta össze az ünnepelt 
pályáját néhány szóban dr. Mandl József. Így működik az egye-
tem – világított rá; így tevékenykedik egy egyén egy szakmai cso-
porton belül önmaga és az egész közösség érdekében. 
Dr. Windisch Péter, a Parodontológiai Klinika igazgatója a klinika 
összes dolgozója nevében köszöntötte a 70 éves dr. Gera Istvánt. 
Mint felidézte, 1985-ben találkoztak először, azóta rengeteget 
tanult tőle, például, hogy mindig a beteg érdekében, az ő szem-
pontjából cselekedjen a munkája során. Az egyetem, ezen belül 
is dr. Gera István egy nagyon szerteágazó szakmát adott számára 
– tette hozzá. Dr. Windisch Péter hangsúlyozta, dr. Gera Istvántól 
és feleségétől egyaránt sokat kaptak, például azt is, hogy hogyan 

kell egy életen keresztül kitartani a munkában és helytállni min-
den körülmény között. 
Dr. Palkovics Dániel rezidens a tanítványok nevében köszön-
tötte dr. Gera Istvánt. Visszaemlékezett rá, hogy neki köszönhe-
tően választotta szakmáját, már az első előadása után elkezdtek 
beszélgetni, és kitalálták szakdolgozati és TDK-témáját. Köszöne-
tet mondott azért, hogy hallgatóként részt vehetett a professzor 
rendelésein, és láthatta, hogy végzi a kezeléseket, hogyan bánik 
a betegekkel, ami nemcsak szakmailag, de emberileg is hasznos 
volt számára.
 – Boldog ember vagyok, mert mindig azt csináltam, amit sze-
rettem, és mindig fantasztikus emberek vettek körül – reagált a 
köszöntésekre dr. Gera István. Kiemelte, hogy életét végigkísérték 
a – gyakran nagyon szerencsés – véletlenek. Felidézte gyermek-
korát és gimnáziumi éveit. 1967-1972 között járt egyetemre, imá-
dott tanulni, és csak egyetlen 4-es kapott, patológiából – idézte 
fel dr. Gera István tanulmányait. Születésnapi prezentációjában 
sok számára meghatározó személyt és pályatársat megemlített. 
Szólt a University of Connecticutban eltöltött évekről (1983-85, 
1986-88), ahol egyrészt licencvizsgát szerzett, másrészt elkezdte 
csontbiológiai kutatásait. Méltatta a kar dékánjait, és köszönetet 
mondott munkatársainak, valamint édesanyjának, aki gyerekkora 
nagy részében egyedül nevelte őt, valamint elismeréssel szólt 
szakmai utódairól.
Az ünnepség végén dr. Gerber Gábor egy aranyozott parodon-
tális ezüst szondát adott át a kar nevében dr. Gera Istvánnak 70. 
születésnapja alkalmából.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/05/23/boldog-ember-vagyok-
70-eves-dr-gera-istvan/
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20 éves a szemészeti szakdolgozók továbbképzése

Tíz éves a táplálkozástudományi képzés az ETK-n

A szemészetben az elmúlt tíz évben bekövetkezett fejlődés áttekintése mellett az újdonságokról is szó esett a szemészeti betegel-
látás, diagnosztika és beavatkozások területén a Magyar Szemészeti Műtősnők, Szakdolgozók XX. Jubileumi Továbbképző Ülésén. 
A Szemészeti Klinika két évtized óta folyó továbbképzése biztosítja a szakdolgozók számára, hogy a legkorszerűbb ismeretekhez 
juthassanak hozzá. A május 10-i országos továbbképzésen 230-an vettek részt a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben.

Tudományos üléssel ünnepelte a Táplálkozástudományi mesterképzési (MSc) szak alapításának 10 éves évfordulóját az Egészség-
tudományi Kar. A Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék által, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével és a Magyar 
Elhízástudományi Társasággal együttműködésben szervezett egész napos programon a képzés oktatói tartottak előadásokat, majd 
az elhízás prevenciójához kapcsolódó prezentációk hangzottak el.

A XX. jubileumi konferencia megnyitóján dr. Nagy Zoltán Zsolt, 
a klinika igazgatója a szakmai értékek átadása mellett a szakdol-
gozók folyamatos képzésének fontosságáról beszélt. A tovább-
képzésen idén a szemészetben az elmúlt tíz évben bekövetkezett 
fejlődést értékelték, illetve kitértek a szemészeti betegellátás, a 
diagnosztika és a beavatkozások területén kialakult újdonságokra 
is. A program során összesen 11 előadás hangzott el, melyek 
többségét a Szemészeti Klinika munkatársai tartották. Dr. Nagy 
Zoltán Zsolt nyitó előadásában a szürkehályog-sebészet múltjáról 
és jövőjéről beszélt, melyben kitért az ókori és a legmodernebb, 

Az idén 10 éves Táplálkozástudományi MSc képzés az Egészség-
tudományi Kar (ETK) Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszé-
kének és a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának a 
közös képzése. Az itt végzett szakemberek több irányban helyez-
kedhetnek el: kompetenciájuk kiterjed az egészséges táplálko-
zás oktatására, a kutatásra, egészségügyi szakmapolitikai anya-
gok összeállítására, továbbá élelmiszer-fejlesztési tevékenységre 
is jogosítványt kapnak – tájékoztatott Veresné dr. Bálint Márta, 
az ETK tanszékvezetője. A népszerű képzésen a végzett dieteti-
kusok mellett élelmiszermérnökök, biológusok, gyógyszerészek, 
orvosok, illetve rekreációs szakemberek is részt vehetnek, de a 
későbbiekben dietoterápiát csak a dietetikus alapvégzettséggel 
rendelkezők végezhetnek, a többiek egészséges táplálkozással 
kapcsolatban adhatnak tanácsot.
A képzés 10 éves jubileuma alkalmából rendezett tudományos 
ülés délelőtti programján négy oktató mutatta be a képzés sok-
színűségét az élelmiszer-allergia témakörére fókuszáló előadá-

femtolézeres technikákra is. Őt követte dr. Imre László klinikai 
főorvos, aki az őssejt átültetés szerepéről, a szemfelszíni betegsé-
gek korszerű kezeléséről, a szövődményekről, illetve az őssejtek 
anatómiai és funkcionális jellegzetességeiről szólt. Fenesi Teréz 
főműtősnő elmondta, hogy milyen célok vezérelték az elmúlt 
húsz évben a továbbképző előadások szervezésében. Dr. Bausz 
Mária a korszerű szemsebészeti ellátás folyamatáról, dr. Németh 
János pedig a szakdolgozók szerepéről beszélt a tudományos 
kutatásokban.
Dr. Baji Ildikó, az ETK Alkalmazott Pszichológiai Tanszékének 
főiskolai tanára előadásában rámutatott, hogy mindenki képes 
jókedvet csempészni megfelelő stratégiával munkahelyére, 
segítve ezzel a közösség összetartását és hatékonyságát. Dr. 
Resch Miklós adjunktus az üvegtesti sebészet fejlődését érté-
kelte az elmúlt tíz évben. Dr. Süveges Ildikó az ápolás történetét 
taglalta előadásában, kiemelve az ápolók szerepét a szemészeti 
betegellátásban. Dr. Kovács Illés egyetemi docens az elmúlt tíz 
év legújabb diagnosztikai készülékeiről tartott előadást.
Dr. Módis László, a Debreceni Egyetem tanára a szaruhártya 
betegségek korszerű terápiájáról beszélt, bemutatva a legújabb 
műtéti technikákat és az azokkal elérhető eredményeket. Szen-
tesi Teréz és Major Krisztián, az Alcon Hungária Kft. munkatár-
sai a szemészeti diagnosztika és sebészeti ellátás területén bekö-
vetkezett újdonságokról beszéltek.
A rendezvény szakmai teszt írásával zárult, melynek leadása után 
a résztvevők kreditpont igazolást vehettek át.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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sokban. A délutáni blokk az aznapi Európai Elhízás Nap köré szer-
veződött, az elhízás prevenciójáról szóltak az előadók. Veresné dr. 
Bálint Márta kiemelte, hogy európai szinten a magyar az egyik 
legelhízottabb nemzet.
A délutáni szekció előadásai a táplálkozási problémákon túl az 
elhízás genetikai, epigenetikai, környezeti és pszichés aspektusát 
is érintették. 
A rendezvényen részt vett többek mellett a Szent István Egye-
tem Élelmiszertudományi Karának dékánja, dr. Friedrich László 
Ferenc, valamint az ETK vezetése részéről dr. Vingender István 
dékánhelyettes. Az ülés védnöke volt az egészségügyért felelős 
államtitkárság képviseletében dr. Biró Krisztina főosztályveze-
tő-helyettes, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet főigazgató-helyettese, dr. Tarnai Judit.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az Orvosi Hetilap szerkesztőbizottsága minden évben Orvosi 
Hetilap Markusovszky Lajos-díjjal jutalmazza az előző év legjobb-
nak ítélt közleményeit. A díjazottak kiválasztásánál a szerkesztő-
bizottság tagjainak szavazatai mellett a közérdeklődést legin-
kább kifejező elektronikus letöltések számát vették figyelembe. 
A  kitüntetéseket dr. Papp Zoltán főszerkesztő adta át a díjazot-
taknak. A legjobbnak ítélt tizennégy Markusovszky-díjjal kitünte-
tett cikk közül hat kötődik a Semmelweis Egyetemhez, melyek-
ben az intézmény 35 munkatársa érintett szerzőként.
Az Orvosi Hetilap korábbi főszerkesztőjének tiszteletére alapított 
Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány-díj a belgyógyászat, különö-
sen a hepatológia kutatásának elősegítését hivatott támogatni; 
olyan fiatal orvosokat, PhD-hallgatókat díjaznak, akik kiemel-
kedő tudományos munkát végeznek. Idén az elismerést Gáspár 

Elismerések a Markusovszky-emlékülésen az egyetem 
dolgozóinak

Az Orvosi Hetilap idei Markusovszky Lajos-emlékülésén a Semmelweis Egyetem több munkatársa is elismerésben részesült. 

Zsófia, a Semmelweis Egyetem hallgatója kapta az Endogén fém-
ion koncentráció változások különböző stádiumú májbetegekben 
című pályamunkájáért.
Az előző év legtevékenyebb folyóirat referálóinak önzetlen mun-
káját oklevéllel köszönték meg, a többi között elismerték a II. Sz. 
Belgyógyászati Klinika szakorvosának, dr. Gáspárdy Gézának 
munkáját is.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/05/20/elismeresek-a-marku-
sovszky-emlekulesen-az-egyetem-munkatar-
sainak-2/

Intervenciós kardiológusok szerepe a stroke teamben
Azok a kardiológusok, akik neurointervenciós képzésben része-
sülnek, értékes hozzájárulást tudnak adni egy stroke team mun-
kájához – erről beszélt dr. Nardai Sándor intervenciós kardioló-
gus, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, aki 
– Magyarországon egyedüliként – kardiológusként rendelkezik 
európai és magyar neurointervenciós licence vizsgával.
Dr. Nardai Sándor elmondta, hogy a stroke betegek ellátása 
során a neurológiai és a kardiológiai ismeretek sok szempont-
ból kiegészítik egymást. A kardiológusok vascularis-neurológiai 
és neurointervenciós továbbképzése emiatt sok előnnyel járhat 
mind az orvosok, mind pedig a betegek számára. Dr. Nardai Sán-
dor az európai intervenciós kardiológusok között elsőként sze-
rezte meg a neurointervenció végzéséhez szükséges magyar és 

európai akkreditációt, és május végén meghívott előadóként szá-
molt be tapasztalatairól a EuroPCR 2019 kongresszuson Párizs-
ban. Ez a rendezvény jelenleg a világ egyik legnagyobb inter-
venciós kardiológiai konferenciája, amely idén először az Euró-
pai Kardiológus Társaság Stroke Munkacsoportjának szimpó-
ziumát is magában foglalta. A kongresszusról tudósító PCR TV 
műsorában dr. Nardai Sándor a szívinfarktus-ellátás forradalma-
sítójával, a 2018-as Semmelweis Budapest Award díjazott dr. Petr 
 Widims kyvel közösen elemezte a kardiológusok potenciális sze-
repét a stroke ellátórendszer megújításában. 

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Minden eddiginél több bort neveztek a jubileumi év 
borversenyére
22 borászat 141 bora mérettette meg magát A 250 éves Semmel-
weis Egyetem bora címért. A jubileumi év borversenyén meg-
újult szempontok alapján, összesen öt kategóriában nevezhet-
tek magyar borászatok. A Semmelweis Szalonban tartott ünne-
pélyes eredményhirdetésen dr. Merkely Béla rektor adta át a 
díjakat. Az idei versenynek szokottnál nagyobb tétje volt, hiszen 
az egyetem idén ünnepli fennállásának 250 éves jubileumát, így 
egy negyed évezredes egyetem borait választották most meg – 
fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy a nyertes italok nem csak 
egy évig, hanem végleges kitüntetésként használhatják A 250 éves 
Semmelweis Egyetem bora címet. Az egyetem idén tizedik alka-
lommal hirdette meg országos borversenyét, mellyel tehetséges, 
a minőség iránt elkötelezett magyar borászoknak biztosít bemu-
tatkozási lehetőséget. A győztesek kiválasztása vakkóstolón, a 
nemzetközileg ismert és elfogadott százas pontrendszer alapján 
zajlott. A bírálóbizottságban az egyetem munkatársai, minősített 
borbírák, valamint szakújságírók vettek részt. A borok átkönyve-
léssel a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóságtól igé-
nyelhetők.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A kézmosás prófétája

A Baráti Kör májusi alkalmán prof. dr. Rosivall László elnök köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta az est előadóját: dr. 
Constance E. Putnam PhD Massachusetts-i Concord-i (USA) orvostörténész írót. Dr. Putnam sok évet töltött Semmelweis Ignác 
élettörténetének kutatásával, és az eddiginél pontosabb képet igyekszik kialakítani arról a 15 esztendőről, amelyet az egyetem 
névadója Bécsből való visszatérte és tragikus halála között Pesten töltött. A kutató Fulbright Senior Scholar ösztöndíjat kapott 
Budapesten 2005-2006-ban, és azóta sokszor visszatért, hogy több magyar nyelvű archívumot használjon. 

A  született amerikai, 
magyar ősökkel nem 
rendelkező dr.  Putnam 
Adalékok Semmelweis 
történetéhez – egy orvos 
életpályája mint kul-
túrtörténet című elő-
adását magyar nyel-
ven felolvasva tartotta 
meg. Bevezetőjében 
köszönetet mondott 
dr. Monos Emil pro-
fesszornak 2000-ben 
tett első látogatása óta 
élvezett támogatásá-

ért, barátságáért, a meghívásért a Baráti Körbe, és dr. Rosivall 
László professzornak, hogy támogatta ezt a meghívást, valamint 
hű barátjának, aki az előadás szövegét magyarra fordította. Mert, 
mint Constance elmondta, még mindig jobban olvas magyarul, 
mint ír és beszél. Nem csak nem magyar, de még csak nem is 
orvos, és soha nem is akart az lenni. Azonban orvos lánya, egy 
körzeti orvosé. Édesapja 1936 és 1977 között praktizált, a ren-
delője a család házában volt. Az orvos apa első számú asszisz-
tense Constance történelem szakot végzett édesanyja volt. 
A  fenti miliőben felnőtt Constance miután filozófiát tanult, s az 
oktatásban és könyvkiadásban épített karriert, cseppet sem meg-
lepő módon beiratkozott egy doktori programba, ahol a témája 
orvostörténet és orvosetika volt. Amikor eljött az ideje annak, 
hogy pályázzon a londoni Wellcome Trust Orvostörténeti Köz-
pont posztdoktori ösztöndíjára, néhai férjével éppen számos 
önkéntes munkájuk egyikét végezték a magyarországi Habitat for 
Humanitynél. Dr. Putnam előbb a magyar nyelvért kezdett rajon-
gani, majd Semmelweisért, akinek nevét egyetlenként ismerte a 
legtöbb amerikaihoz hasonlóan. Úgy döntött, hogy Semmelweis 
Ignác és az amerikai orvos Oliver Wendell Holmes munkássága 
közötti kultúraközi összehasonlítást végez. Holmesra az USA-ban 
hősként tekintenek, aki felfedezte, hogy az orvosok akaratlanul 
felelősek a szülő nők haláláért. Holmes, bár nem volt szülész, 
egy briliáns esszét írt a gyermekágyi lázról, melyben beszámol: 
arra a következtetésre jutott (Semmelweis előtt), hogy a szülé-
szek valahogyan közvetlenül felelősek számos betegük haláláért, 
de ő itt meg is állt. Az őt ért kritikákra válaszul 12 évvel később 
Semmelweist is megemlítve kibővítette tanulmányát. Dr. Putnam 
elmondta, hamar rájött, hogy bármennyire is fontos Holmes fel-
ismerése, az ő témához való hozzájárulását nem lehet Semmel-
weisével összehasonlítani. Az orvostörténész régóta tudott Sem-
melweis nagy felfedezéséről és arról, hogy őt jogosan tekintet-
ték az orvoslás valódi hősének, illetve ismerte a róla írott leg-
több német, francia és angol nyelvű irodalmat. Ezekben szerinte 
az orvos képe ritkán tűnt elégségesnek, a hangsúlyt rendszerint 
mind életének tragikus ívére helyezték. Probléma, hogy romanti-
zálták az élettörténetet és a regény formát választották. A  valós 
tények háttérbe szorultak. A  kutató viszont meg volt arról győ-
ződve, hogy ennél sokkal többről van szó és eltökélte, megta-
nul annyira magyarul, hogy megértse, a magyarok mit monda-

nak a témában. A  magyar forrásokban talált adatokat is magá-
nak kellett összeillesztenie. Dr. Putnam rájött, hogy a 19. század 
Semmelweist övező orvosi közösségét kell kutatni, hiszen ő nem 
elszigetelt tragikus hős volt a budapesti orvostörténet korántsem 
üres színpadán. S az orvosgéniusz budapesti évei körülményei-
nek jobb megismerése vezet el személyének teljesebb megis-
meréséhez is. Így rajzolódott ki, hogy az egyetem névadója több 
volt egy frusztrált tragikus boldogtalan zseninél. Ezek hatására az 
orvostörténész az orvos gyermekkori tabáni környezetének, kol-
légái, barátai körének és környezetének, s a főszereplő adottsá-
gainak, írói képességeinek elemzésébe kezdett. Számára bizonyí-
tékként szolgált arra, hogy a gyenge írónak tartott orvos igenis 
tudott közérthetően írni, Semmelweisnek az Orvosi Hetilap 1960-
as 44-47. számában négy részletben megjelent A gyermekágyi láz 
fölötti véleménykülönbség köztem és az angol orvosok között című 
fontos hosszú cikke volt, melyről kevesen tudtak a világon míg 
Győry Tibor németre nem fordította. A  cikkben Semmelweis 
szilárdan kitartott tézise mellett, amelyben azt állította sokakkal 
szemben, hogy a gyermekágyi lázat fertőzés okozza, nem pedig 
járvány. 

Urbán Beatrice

Lezárult az EESZT oktatás 
első fázisa
A Semmelweis Egyetem mindhárom érintett karán sikeresen 
lezajlott az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) 
használatának gyakorlati oktatása. Az Általános Orvostudományi, 
a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi Kar ötödéves 
hallgatói az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és az 
egyetem közös szervezésében megtartott órákon az EESZT szol-
gáltatásait számukra karonként egyedileg kialakított rendszeren 
keresztül ismerhették meg és gyakorolhatták.
A tanórák helyszínéül szolgáló Igazságügyi és Biztosítás-orvostani 
Intézet és az ÁEEK 2018 tavaszán kezdte el az oktatáshoz szüksé-
ges előkészületeket, mostanra pedig valamennyi ötödéves orvos-
tan-, gyógyszerész és fogorvostanhallgató elvégezte a képzést. 
Az oktatás lényege az volt, hogy mindenki a maga szakterületén 
ismerkedjen meg az EESZT rendszerrel, amit a mindennapi mun-
kája során használni fog – ismertette az oktatás gyakorlati képzé-
sének megvalósításáért felelős dr. Magyar Lóránt. Először infor-
matikai fejlesztések zajlottak az egyes szakterületeknek megfele-
lően, hogy a valósággal teljesen megegyező egészségügyi plat-
formok az oktatásra alkalmas módon legyenek használhatóak.
Mindhárom kar oktatása elméleti képzéssel kezdődött, majd a 
karok elvárásainak és a valós későbbi munkakörülményeknek 
megfelelő gyakorlati képzéssel folytatódott. 
Az oktatások megvalósításával lezárult a projekt első fázisa. 
A  végleges oktatási környezet kidolgozása folyamatban van a 
Semmelweis Egyetem és az ÁEEK munkatársainak részvételével.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Intensive deutsch-ungarische Begegnungen

Der designierte Dekan der medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität, Prof. Dr. med. Miklós Kellermayer, hat im Mai zum 
zweiten Mal den Asklepios Campus Hamburg besucht und dabei über die geplanten umfassenden Erneuerungen des aktuellen 
Curriculums berichtet. Außerdem wurden am Campus zwei Wissenschaftliche Studentenkreise nach ungarischem Vorbild erfolg-
reich etabliert. Anfang Juni hat eine Mannschaft mit Studierenden aus Hamburg sowie vom deutschen Studiengang in Budapest 
an den Medimeisterschaften 2019 teilgenommen. 

Semmelweis Universität stellt in Hamburg 
Erneuerung des Curriculums vor
Bei seinem zweiten Hamburg-Besuch stellte der designierte neue 
Dekan der medizinischen Fakultät, Prof. Dr. med. Miklós Keller-
mayer, den Verantwortlichen des Asklepios Campus Hamburg 
(ACH) die Pläne für eine umfassende Modernisierung des human-
medizinischen Studienplans vor. Begleitet wurde er von Prof. Dr. 
med. Veronika Müller, Direktorin der Klinik für Pulmologie der 
Semmelweis Universität und daneben Beauftragte des Rektors 
für die Organisation und Entwicklung der klinisch-praktischen 
Lehre von ausländischen Studierenden.
Sowohl in den Treffen der beiden ungarischen Gäste mit den 
Jahrgangssprecherinnen und -sprechern als auch mit den Ver-
antwortlichen am ACH wurden die geplanten Erneuerungen des 
Studienplans eindeutig begrüßt. Die Aussicht auf mehr breites 
Grundlagenwissen, mehr Verstehen von Zusammenhängen statt 
Auswendiglernen von Fakten, mehr inhaltliche Kohärenz der 
Fächerfolge, mehr praktischen Unterricht und Blockunterricht 
sowie Prüfungen nach jedem Block und schließlich die Einfüh-
rung einer sechswöchigen Wahlstation im praktischen Jahr sorg-
ten für eine durchweg positive Resonanz. Die Studierendenver-
tretung freute sich auch über die spürbare Offenheit und Wert-
schätzung im Gespräch. Breiten Raum nahm das Thema Zeitplan 
der Umsetzung des neuen Curriculums ein in der Diskussion 
mit Prof. Dr. med. Dr. h.c. Peter Bucsky (Repräsentant des Rek-

tors am ACH), Prof. Dr. med. Karl J. Oldhafer (Repräsentant des 
Dekans der Medizinischen Fakultät am ACH), Dr. Christoph Jer-
mann (Geschäftsführer der Asklepios Medical School GmbH), Dr. 
Monika Grimm (Lehrkoordinatorin), Dr. Birgit Berger (Lehrko-
ordinatorin) sowie Stefanie Schwarz (Referentin der Campuslei-
tung, Leiterin Studentische Angelegenheiten). 

Gemeinsame Mannschaft Budapest/Hamburg 
bei den Medimeisterschaften 2019

Erste Wissenschaftliche Studentenkreise bei 
Asklepios erfolgreich etabliert
Bereits im Jahr 2018 wurde am ACH nach Vorbild und in Zusam-
menarbeit mit der Semmelweis Universität Budapest die Etablie-
rung von Wissenschaftlichen Studentenkreisen (WSK) beschlos-
sen. Mittlerweile sind in der Asklepios Klinik Barmbek zwei WSK 
aktiv: beim Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, zum Thema Onkologische 
Chirurgie sowie beim Chefarzt der Abteilung für Hämatologie, 
Onkologie und Palliativmedizin, Dr. med. habil. Axel Stang, zum 
Thema micro-RNA und Krebs. 
Die Wissenschaftlichen Studentenkreise dienen der Förde-
rung der wissenschaftlichen Aktivitäten von engagierten Stu-
denten am ACH, dem Erlernen von wissenschaftlichen Metho-
den, dem Erwerb einer besonderen Expertise in einem speziel-
len Forschungsgebiet und der wissenschaftlichen Netzwerkbil-
dung. Die drei- bis fünfköpfigen Studentengruppen werden von 
einem Tutor betreut und bearbeiten gemeinsam unterschiedli-
che Aspekte eines wissenschaftlichen Themas. Prof. Dr. med. Dr. 
h.c. Peter Bucsky begrüßt als Repräsentant des Rektors der Sem-
melweis Universität am ACH die Arbeit der bestehenden WSK: – 
Die Leitung der Semmelweis Universität hat schon länger darauf 
gedrängt, dass auch an ihrem Hamburger Campus Wissenschaft-
lichen Studentenkreise gebildet werden. Daher freue ich mich 
sehr darüber, wie gut mittlerweile die ersten beiden WSK ange-

Weitere Berichte und Bilder auf www.asklepios.com/ach

Nicola Sauter-Wenzler

laufen sind. Auf Sicht hoffe ich, dass dieser Erfolg Schule macht 
und die jeweiligen Beauftragten an den anderen Asklepios Klini-
ken in Hamburg weitere WSK gründen.

Rund 140 Studierende aus dem deutschsprachigen Studiengang 
in Budapest sowie vom ACH sind erstmals gemeinsam als offizi-
elle Mannschaft der Semmelweis Universität bei den Medimeis-
terschaften in Obermehla angetreten. In diesem Jahr nahmen an 
diesem größten europäischen Fußballturnier vom 6. bis 10. Juni 
rund 27.000 deutschsprachige Medizinstudierende aus Deutsch-
land, Österreich sowie osteuropäischen Ländern teil. 
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Nemcsak a Semmelweis Egyetemnek, hanem a Magyar Élettani 
Társaságnak (MÉT) is ikonikus alakja volt dr. Monos Emil, ezért 
döntöttünk úgy, hogy a MÉT Vándorgyűlést is magába foglaló 
FAMÉ konferencia bevezető rendezvényeként emlékezünk meg 
róla – mondta az emlékülés megnyitásakor dr. Benyó Zoltán, 
a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet igazgatója, a FAMÉ 2019 tudo-
mányos szervezőbizottságának tagja. Az, hogy idén Budapes-
ten van a vándorgyűlés, lehetőséget ad arra, hogy a Semmelweis 
Egyetem és a szakmai társaság nevében is emlékezzünk a tavaly 
novemberben elhunyt dr. Monos Emil, az intézet professor emeri-
tusa kivételes emberi és tudósi kvalitásaira – tette hozzá.
A volt tanítványok beszédei előtt a nyitóelőadást a MÉT jelenlegi 
elnöke, dr. Bari Ferenc tartotta. Dr. Monos Emil azon kivételes 
emberek közé tartozik, akikre emlékezni kötelességünk – jelen-
tette ki. Kitért arra, hogy dr. Monos Emil 1959-ben friss gyakor-
nokként csatlakozott a Kovách Arisztid által vezetett intézethez, 
akitől a mellékvese keringésével kapcsolatos témát is örökölte. 
Nagyon hamar a keringési rendszer élettanával és kórélettaná-
val kezdett behatóan foglalkozni – tette hozzá. Úgy vélte, Monos 
professzor emberi és tudományos értékeit, nagyságát nem lehet 
egy előadásban összefoglalni, csak kontúrokat rajzolhatunk fel. 
Egy ilyen fontos kiemelendő dolog, hogy első pillanattól fela-
dat volt számára a megszerzett tudás átadása, meg akarta taní-
tani másoknak is, amit tudott. Dr. Bari Ferenc szólt arról, hogy dr. 
Monos Emil hatvan éven keresztül meghatározó szereplője volt 
a MÉT-nek, amelyet főtitkárként és elnökként is szolgált. Számos 
könyve a mai napig közkézen forog, és mérföldkőnek számít, 
ahogy az interdiszciplináris gondolkodás szellemében integrál-
ták ezek a művek a mérnöki tudományt az élettudományokba. 
Figyelmes volt, partnerként kezelte az embert, és egyik legfonto-
sabb átörökítendő üzenete, hogy forduljunk a fiatalokhoz, hiszen 
ők lesznek, akik tovább viszik mindazt, amit érdemes – fogalma-

Emlékülést tartottak dr. Monos Emil 
tiszteletére

Volt egyetemi munkatársak, tanítványok emlékeztek dr. Monos Emil professor emeritusra az Elméleti Orvostudományi Központban 
rendezett emlékülésen, amelyet az elméleti orvostudományok legfontosabb seregszemléjének számító, a Magyar Élettani Társa-
ság Vándorgyűlését is magába foglaló idei FAMÉ konferencia nyitó programjaként rendeztek meg.

zott. Sokrétű szakmai és oktatáspolitikai tevékeny-
séget folytatott, érdekelte az élettudomány törté-
nelme, többek között ő hívta fel a figyelmet Rácz 
Sámuel munkásságára, és kezdeményezésére alapí-
totta a társaság a Rácz Sámuel-emlékérmet – sorolta. 
Dr. Nádasy György, az Élettani Intézet docense dol-
gozott legrégebb óta együtt Monos professzorral. 
Mint visszaemlékezett, 1967-ben találkozott vele 
először, mikor a Kísérleti Kutató Intézet középisko-
lásoknak szervezett egy szakkört és dr. Monos Emil 
még tanársegédként fogadta a diákokat. Kiemelte: 
dr. Monos Emil olyan közeget alakított ki maga 
körül, ahol a tudás megbecsülése, az objektivitás és 
a humánum egyaránt jelen volt. Monos professzor 
úr, én és az erek című előadásában egyebek mellett 
szólt dr. Monos Emil eredményeiről, kutatási témái-
ról, tanulmányútjairól. A keringési- és az érfal élet-
tan legkülönbözőbb területein dolgozott, ha meglá-
tott egy érdekes kérdést, akkor belevágott a vizsgá-
latába. Kiemelkedő oktató volt, aki mellett számos 
TDK-hallgató nőtt fel, emellett jelentős tudományos 
szervező tevékenységet is végzett, oktatási rektor-

helyettesként is sokat tett az egyetemi oktatás további javításá-
ért.
Dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai Klinika igazgatója Szakmai és 
emberi példamutatás című megemlékezésében több életképet 
és szakmai pillanatot is felelevenített. Mint elmondta, 1979-ben 
másodéves orvostanhallgató korában találkozott dr. Monos Emil-
lel először az előadásokon, és ezt követően kereste meg, hogy 
végezhet-e nála tudományos diákköri munkát. Így alakult ki egy 
élethosszig tartó kapcsolat. 1994-ig folytatódott a szoros kuta-
tási együttműködés, de a későbbi években is sok közös projekt-
jük volt, miután már megkezdte radiológus szakorvosjelölti kép-
zését. Tudás, teljesítmény, tisztesség – ez az, amit tőle megtanult, 
és igyekezett tovább vinni – fogalmazott.
Dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
A Monos-labor és a női hormonok című előadásában kiemelte: 
büszke rá, hogy valaha részese lehetett a Monos-labor munká-
jának, tudományos vonalon a professzor tanítványának vallja 
magát. Mint emlékeztetett, a kilencvenes években került előtérbe 
a menopauza kutatása, az élettani és belgyógyászati, ezen belül 
is többek között a kardiovaszkuláris hatások vizsgálata. Monos 
professzor laborjában, az ő patronálásával kezdhettük vizsgálni a 
női hormonok kardiovaszkuláris hatásait, amiből később számos 
fontos munka bontakozott ki – hangsúlyozta.
Dr. Dörnyei Gabriella, az Egészségtudományi Kar tudományos 
dékánhelyettese felidézte Monos professzorral való első talál-
kozását, mikor biomérnök hallgatóként időpontot kért tőle egy 
TDK megbeszélésre. – Mindig őszinte szeretettel és nyitottsággal 
fogadta a más előképzettségű érdeklődőket is – emelte ki. Mint 
mondta, dr. Monos Emil nemcsak a tanáruk, hanem a mesterük 
is volt. – A tőle kapott sok jó a részünkké vált, ha ebből valamit 
tovább tudunk adni a tanítványainknak, akkor a professzor szel-
lemi öröksége még rajtunk is messze túlmutat majd – fogalma-
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zott a dékánhelyettes. Az évek során lehetősége nyílt több kuta-
tásban is részt venni Monos professzor laborjában, amiből mos-
tani emlékelőadásában a legutolsó közös munkájukat ismertette 
röviden A hemodinamikai tényezők szerepe az alsó végtagi varikozi-
tás kialakulásában címmel. Monos Emil hozzá intézett utolsó sza-
vaival búcsúzott: az élet szép és szeretni jó.
Dr. Szentiványi Mátyás, aki korábban az Élettani Intézet egye-
temi tanársegédje volt, jelenleg pedig az OGYÉI főigazgatója, 
A Monos-laborból az Életbe, avagy: Mit tud egy közösség adni útmu-
tatóul? című emlékelőadásában felidézte, hogyan került a labora-
tóriumba, és szólt az ott végzett kutatásairól is. – Egy kivételes 
ember mellett lehettem ebben a tíz évben, mély és egész életre 
meghatározó az az időszak, amit a Monos-laboratóriumban tölt-
hettem – vélekedett. Monos professzor élete utolsó pillanatáig 
aktív ember volt, aki adni akart mindenkinek; lelkesedése, ember-
sége és precizitása példaértékű – fogalmazott.
Szeretet és hála – ezekkel a szavakkal emlékezett egykori 
PhD-hallgatója, dr. Várbíró Szabolcs, a Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinika docense, aki a Kutató – klinikus együttműködés Monos 
Emil professzor úr laborjában című előadásában kiemelte: aki itt 
nevelkedett, az nagy eséllyel megtartotta kapcsolatát a tudo-
mánnyal. Monos professzor ugyanis mindig arra törekedett, hogy 
az itt eltöltött évek ne csak a fokozat megszerzéséről szóljanak, 
igyekezett mindenkivel megszerettetni a kutatást. Dr. Monos Emil 
rendkívül széles műveltséggel rendelkezett mind szakmai, mind 
humán vonatkozásban, hálás vagyok azért az innovatív gondol-
kodásért, amit ő tanított nekem – zárta gondolatait.

Dr. Monos Emil egyik utolsó tanítványa, dr. Monori-Kiss Anna, 
a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet tanársegédje is megemlékezett 
a professzorról Kis erek, nagy ember: egy PhD története a Monos- 
laborból című előadásában. Dr. Monos Emil egy igazi példakép 
volt számára, olyasmit tudott elérni a pályafutása során, amire 
mindannyian vágyunk – fogalmazott, hozzátéve, hogy rendkí-
vül kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett, amit tanítványaival 
is megosztott. Gondolkodjunk nagyobb léptékekben – idézte fel a 
professzor gyakran emlegetett mondását, mely neki is sokat segí-
tett kutatásaiban.
A volt tanítványokból mára mesterek lettek, akiknek saját tanít-
ványaik vannak. Az a szakmai tudás és emberség, amit a Monos- 
laborban magukba szívtak, évszázadokig tovább fog még élni – 
zárta az emlékülést dr. Benyó Zoltán.
Az idei FAMÉ kongresszust az Elméleti Orvostudományi Központ-
ban tartották. A FAMÉ a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmako-
lógiai Társaság, a Magyar Anatómus Társaság, a Magyar Mikro-
cirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság és a Magyar Élettani 
Társaság közös konferenciája, amelyet az elméleti orvostudomá-
nyok legfontosabb seregszemléjeként tartanak számon. Az idei 
vándorgyűlés elnöke dr. Bagdy György, a Gyógyszerhatástani 
Intézet igazgatója volt, a kongresszus védnökei voltak: dr. Hor-
váth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, dr. Merkely Béla 
rektor és dr. Hunyady László dékán.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Orvosegyetemi diplomáját a Sztavropoli Orvosi Egyetemen 
(Oroszország) szerezte. 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett 
és 1995-ben habilitált a Semmelweis Orvostudományi Egyete-
men, majd 1997-ben az akadémiai doktori címet is megszerezte. 
Két évet töltött a Düsseldorfi Egyetemen Humboldt-ösztöndí-
jasként. Az Orvostovábbképző Intézetben kezdett dolgozni, 
majd annak jogutód intézményeiben (OTE, HIETE, OGYI), végül 
az Állami Egészségügyi Központ endokrinológia osztály főor-
vosaként végezte gyógyító tevékenységét. 2002-től egyetemi 
tanárként nyugdíjba vonulásáig a Semmelweis Egyetem Egész-
ségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Die-
tetikai és Táplálkozástudományi Tanszék vezetője is volt.

Elhunyt dr. Szabolcs István, az ETK volt dékánhelyettese

Életének 71. évében, 2019. május 8-án elhunyt dr. Szabolcs István belgyógyász és endokrinológus szakorvos, akadémiai 
doktor, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (ETK) volt tudományos dékánhelyettese, az Alkalmazott Egészségtu-
dományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára.

Kiemelkedő szerepe volt a táplálkozástudományi szakember-
képzés MSc szak tantervének kialakításában, amelynek ered-
ményeként a kar első mesterszaka indulhatott meg a Budapesti 
Corvinus Egyetemmel közös képzés formájában.
Mint tudományos dékánhelyettes koordinálta az ETK tudomá-
nyos tevékenységét, részt vett az egyetemi Doktori Iskola mun-
kájában, tagja volt a Doktori Tanácsnak. Közreműködésével a 
Patológiai Doktori Iskola keretében Egészségtudományi kutatá-
sok címmel doktori program létesült, melynek programvezetője 
lett. Ezzel a Semmelweis Egyetem a kísérletes és klinikai orvos-
tudomány mellett 2011-től doktorképzési akkreditációt nyert az 
egészségtudományok területén is.
Dr. Szabolcs István a táplálkozástudomány és az endokrinoló-
gia szakterület tapasztalt, széles látókörű tudományos művelő-
jeként részt vett az ETT és OTKA pályázatok klinikai és experi-
mentális pajzsmirigykutatásokat, továbbá a polycytás ovarium 
szindróma témakört érintő kutatásokban. Figyelemmel kísérte 
a fiatal kutatókat, részt vett a kari TDK munkában. Támogatta a 
tanszékén dolgozó oktatók tudományos tevékenységét, veze-
tése alatt 9 oktató szerzett PhD-fokozatot.
Szabolcs professzor úr széles szakmai és társadalmi tevékenysé-
get folytatott, több hazai és nemzetközi tudományos társaság 
tagja, vezetőségi tagja és elnöke volt, valamint részt vett hazai 
és nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági munkájában.
Dr. Szabolcs Istvánt példamutató emberi tulajdonságai és 
szakmai tapasztalata miatt munkatársai és hallgatói tisztelték, 
becsülték, felnéztek rá.

Forrás: Egészségtudományi Kar
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