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Megkezdődött a 250 éves Semmelweis 
Egyetem jubileumi tanéve

Több mint 3300 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait az alapításának 250 éves évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyete-
men. A Művészetek Palotájában rendezett tanévnyitón dr. Merkely Béla rektor történelmi jelentőségűnek nevezte a 2019/20-as 
jubileumi tanév elindulását a magyar és az európai orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyítás szempontjából.

A Semmelweis Egyetem védjegy és márkanév, amely a legmaga-
sabb minőségű oktatási és tudományos teljesítmény és gyógyító 
szolgálat jelképévé vált – fogalmazott a jubileumi tanévnyitón 
mondott beszédében dr. Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter. – Ezt azok a nemzetközi rangsorok is bizonyítják, 
amelyek alapján a hazai egyetemek közül rendre az első helyen 
szerepel a Semmelweis Tudományegyetem – mutatott rá, hozzá-
téve, hogy ezzel párhuzamosan az egyetemi klinikákat is nagy-
mértékű bizalom övezi. Dr. Palkovics László úgy vélte, mindez egy 
kiváló alap a további fejlődés gyorsítására. A  semmelweisi örök-
ségre és alapokra építve a kormány támogatásával egy komp-
lex és átfogó stratégiai fejlesztés – a Semmelweis XXI. Fejlesztési 
Projekt – keretében fogjuk a tudományegyetemet a 21. századi 
elvárásoknak megfelelő szintre emelni – jelentette ki. Hozzátette: 
az idén januárban elkezdett projekt, valamint a felsőoktatási fej-
lesztési program további elemeinek megvalósítása elengedhe-
tetlen annak a célnak az eléréséhez, hogy a világ TOP 100 egye-
teme közé kerüljön a Semmelweis. Az átfogó fejlesztés lehetővé 
teszi az oktatás, kutatás és innováció, betegellátás hármas egység 
mindegyik elemének megerősítését – mutatott rá. – Az intézmé-
nyek egymás közötti kooperációja, továbbá a kutatási hálózatok-
kal és a vállalatokkal történő hazai és nemzetközi szintű szoros 
együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy egyrészt növeljük 
az oktatás színvonalát és versenyképességét, másrészt megsok-
szorozzuk az egészségügyi és gyógyszeripari fejlesztéseket és 
innovációt – jelentette ki a miniszter. Elmondta: Magyarország 
gazdasági versenyképességének növelése érdekében a 2018-
2022 közötti időszakban a felsőoktatási ökoszisztéma résztvevői-
vel közösen kívánják továbbfejleszteni a felsőoktatást. A cél, hogy 
nemzetközi szinten láthatóvá váljanak a tudományegyetemek, és 
erősödjön ezen intézmények európai együttműködése. A  célok 
eléréséhez tovább kell egyszerűsíteni a működést, meg kell talál-
nunk a legmegfelelőbb fenntartói modelleket – emelte ki.
 – A magyar és az európai orvos- és egészségtudományi oktatás, 

kutatás és gyógyítás tekintetében történelmi jelentőségűek ezek 
a pillanatok – mondta dr. Merkely Béla rektor a jubileumi tané-
vet megnyitó beszédében. Emlékeztetett arra, hogy a 2019/20-
as akadémiai évvel nemcsak az egyetem alapításának 250 éves 
évfordulója előtt tisztelgünk, hanem a szervezett orvosképzés 
hazai elindulására is emlékezünk, és figyelünk mindarra, amit 
az elmúlt negyed évezred orvosai és tudósai cselekedtek. Rájuk 
alapozva formáljuk nemzetünk egészségügyét a jövő orvosai-
nak, fogorvosainak, gyógyszerészeinek, egészségügyi szakem-
bereinek, menedzsereinek, konduktorainak képzésével, a jövő 
egészségügyi modelljét bemutatva nekik – fogalmazott a rek-
tor, hozzátéve, hogy erre kötelez a Semmelweis Egyetem család-
fája is, vagyis az ide köthető meghatározó személyiségek, mint 
Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, Hugonnai Vilma, 
Schoepf-Merei Ágost példamutatása is. A  rektor rámutatott, 
250 év alatt épült és vált azzá az egyetem, amilyennek ma ismer-
jük: hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő felsőoktatási intéz-
ménnyé, az orvos- és egészségtudományi oktatás, innováció és 
gyógyító ellátás büszke zászlóshajójává, ahol a magyarországi 
orvostudományi hallgatók 36 százaléka, az egészségtudományi 
hallgatók 35 százaléka, a külföldi hallgatók 34 százaléka jár.
A  rektor szólt elsődleges célkitűzéséről, hogy a következő tíz 
évben a nemzetközi rangsorokban a legjobb száz, szakterületén 
Európa legjobb öt gyógyító felsőoktatási intézménye közé kerül-
jön az egyetem, amely – mint emlékeztetett – a Semmelweis XXI. 
századi Fejlesztési Programnak köszönhetően is hatalmas fej-
lesztések előtt áll. Kitért arra, hogy a gyakorlati oktatást előtérbe 
helyező új kurrikulum a jubileumi tanévben lép életbe, így már 
az új elsőéves hallgatók is részesei lesznek. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a jubileum évében a 250 éves Semmelweis Egyetem a pre-
venciót középpontba helyező szemléletformálás élére kíván állni. 
– A  betegség nem a kórházban kezdődik, és mi az egészségre 
esküszünk, a mi hivatásunk az egészség – mondta. Mindemellett 
megerősítjük egyetemünk nemzetközi képzését is – jelentette ki 
a rektor, külön köszöntve az idegennyelvű képzésben résztvevő 
új hallgatókat is.
A  jubileumi év elsőéveseihez szólva dr. Merkely Béla hangsú-
lyozta: fontos és jó döntést hoztak, amikor egyetemünket és a 
szeretettel szolgáló, segítő ember hivatását választották. – A ránk 
bízottaknak, betegeinknek a javát, üdvét, tevékenyen kereső sze-
retet az, amely választott hivatásunk kulcsa – fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy ez a szeretet ad napról napra erőt is, amely az újabb 
és újabb innovatív, gyógyulást segítő megoldások kidolgozására 
ösztönöz. Legyenek büszkék arra, hogy Önök mától Semmelweis 
Polgárok! – mondta az egyetem új hallgatóinak.
 – Budapest várja és szívesen látja a tudást építő fiatalokat – 
emelte ki beszédében Tarlós István, Budapest főpolgármestere. 
A  nagy elődök munkássága azt példázza, hogy a hagyomány, a 
tudás, a szakmai alázat és az ezeken alapuló szakadatlan fejlő-
dés alapozzák meg az orvosképzés irányvonalait – vélekedett. 
Bejelentette: a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordu-
lója alkalmából a főváros és az egyetem úgy döntött, megújítják 
a 2011-ben kötött együttműködési megállapodásukat. Az új szer-
ződés Budapest színvonalának előremenetelét és a Semmelweis 
Egyetem működésének segítését egyaránt szolgálja. Az egyetem 
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sokoldalú és magas színvonalú szakmai ismereteivel, oktatási 
módszertanával a jövőben is segítséget nyújt a Fővárosi Önkor-
mányzat terveinek, programjainak kidolgozásához, az önkor-
mányzat pedig a lakossági szolgáltatások terén szerzett tapaszta-
lataival, információival és kiterjedt kapcsolatrendszerével segíti a 
Semmelweis Egyetemet – részletezte Tarlós István. Mint fogalma-
zott, a megújított megállapodással a gyakorlati együttműködé-
sen, a partnerségen túl Budapest Önkormányzata a Semmelweis 
Egyetem iránti elismerését is kifejezésre kívánja juttatni. A  jubi-
leum tiszteletére az M3-as metró Klinikák állomása a Semmelweis 
Klinikák nevet viseli majd.
Dr. Tarlós István és dr. Merkely Béla a tanévnyitó ünnepélyes kere-
tei között írták alá az együttműködési megállapodást.

figyelemfelkeltés, hazánk tudománytörténeti jelentőségű évfor-
dulójára és az egyetemen folyó magas színvonalú oktatási, kuta-
tási és gyógyítási tevékenység elismerésére – hívta fel a figyelmet 
az alelnök. Az emlékérmék korlátozott példányszámban jelennek 
meg: maximálisan 5-5000 darab készíthető belőlük.
Dr. Patai Mihály az emlékérmék első tiszteletpéldányait dr. Pal-
kovics Lászlónak, Tarlós Istvánnak, dr. Merkely Bélának, dr. Szász 
Károly kancellárnak, valamint Szabó Virág tervezőnek és Kovács 
Eszternek, az egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési 
igazgatójának, az emlékérmék tematikai szakértőjének adta át.
Az ünnepélyes tanévnyitó zárásaként a Medikus Zenekar Johan-
nes Brahms Akadémiai Fesztiválnyitányát adta elő.
A  jubileumi tanévnyitón, az egyetem 250 éves tradíciója előtt 
tisztelegve, az eredeti, muzeális jelentőségű egyetemi tisztség-
jelvények kerültek a színpadra. A hallgatók az elődintézménynek 
számító Nagyszombati Egyetem orvoskara számára 1772-ben 
készíttetett eredeti jogarra tettek esküt, a rektor pedig az eredeti 
orvoskari láncot viselte, amelyet I. Ferenc 1819-ben ajándékozott 
a Pestre költözött egyetem számára.
A jubileum alkalmából a hallgatókat további programok is várták, 
így voltak információs standok, szendvicsebéd és zene is, utóbbi-
ról a Hallgatói Önkormányzat gondoskodott. Emellett az ünnep-
séget követően az új hallgatók a MÜPA előtti területen élőképet 
alkotva ábrázolták a 250-es számot. A  tanévnyitón indult útnak 
a Levelek a jövőnek kezdeményezés, amelynek keretében a jövő 
Semmelweis Polgárainak szóló üzenetek helyezhetők el, a gyűj-
tőládák megtalálhatók majd a tízhónapos programsorozat külön-
böző rendezvényein. Az összegyűlt leveleket az egyetem 300. 
születésnapján, 50 év múlva nyitják majd ki.
A 2019/20-as tanévben több mint 3300 elsőéves hallgató kezdte 
meg tanulmányait a hat karon, csaknem 30 százalékuk az angol 
és a német nyelvű programban.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat  
elnyert hallgatók

Általános Orvostudományi Kar
Antal Dóra
Barta Bálint András
Csaba Márton
Egyed Bálint
Elekes Iringó
Farkas Ferenc Balázs
Gergely Tamás
Hajdú Rozina Ida
Horváth Viktória Bea
Kocsis Anita

Lesinszki Lukács Sándor
Lovas Miklós
Major Dávid
Orbán Gábor
Sayour Viktor Nabil
Stark Klára Aliz
Stauder Dóra
Szalai Orsolya
Vén Krisztina Eszter
Zichó Krisztián

Fogorvostudományi Kar
Bosch Anna Svidró Eszter

Gyógyszerésztudományi Kar
Bui Dávid
Varga Tamás
Major Ábel

Nagy Petra
Ágh Ferenc

Egészségtudományi Kar
Budai Bettina Csilla
Csapuka Zsanett
Csonka Brigitta
Gyenes Gábor
Havelda Luca
Hesz Mária
Majsai Virág

Makkai Adrienn
Szabó Eszter
Szőke Andrea
Thaly Anna
Törtei Tea
Varga Loretta

Egészségügyi Közszolgálati Kar
Nagy Sára
Ágij Eszter

Hőnig Dávid

Pető András Kar
Császár Tünde
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A  beszédeket a hallgatók fogadalomtétele követte három nyel-
ven, magyarul, angolul és németül.
Ezt követően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let vezetője mondott beszédet, amelyben utalva a Pető András 
Kar Kovászna megyei Illyefalvára kihelyezett képzésére, köszö-
netet mondott mindazoknak, akik – mint fogalmazott – a távoli 
végeken is vállalták a magyar nyelvű oktatást. – 250 év eltelté-
vel együtt adhatunk hálát azért, hogy immár két és fél évszázada 
létezik felsőfokú magyar orvosképzés. Mi, erdélyi magyarok, most 
azért is hálát adunk, hogy a 250 évből az első 150 évben együtt 
meneteltünk és éltük át az intézményteremtés minden gyötrel-
mét és örömét. De azért is hálásak vagyunk, hogy az utolsó 100 
esztendőben heroikus küzdelmek árán ugyan, de még mindig 
van magyar orvosképzés Erdélyben, Marosvásárhelyen – mondta.
A  hallgatók figyelmét felhívta arra, hogy a gyógyítás első lépés-
ben egy olyan bizalmi légkör megteremtését jelenti, ahol a 
betegben megszülethet az a döntés: élni és gyógyulni akar.
A  Hallgatói Önkormányzat nevében Hegedüs Tamás elnök 
köszöntötte a frissen felvett hallgatókat. Arra biztatta az elsőéve-
seket, hogy higgyenek magukban, és abban, hogy közösségben, 
egymást segítve a legnehezebb feladatokat is megoldják majd. 
Kiemelte, hogy az új hallgatók Európa egyik legjobb egyetemére 
nyertek felvételt, ahol olyan paradigmaváltás indult el, melynek 
alapja a gyakorlatias, a beteget a középpontban helyező okta-
tás és a hallgatóbarát szemlélet, ötvözve a múlt hagyományai-
nak tiszteletével.
Az ünnepségen dr. Merkely Béla Pro Universitate Díjat adott át dr. 
Szuromi Szabolcsnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lekö-
szönő rektorának. Ismertették a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndí-
jat elnyert hallgatók névsorát.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Semmelweis Egyetem alapításá-
nak 250. évfordulója alkalmából ezüst és színesfém emlékérmé-
ket bocsátott ki az ünnepségen. Dr. Patai Mihály, az MNB alel-
nöke elmondta: a Semmelweis Egyetem megnevezésű 10 000 Ft 
névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft-os színesfém vál-
tozatát Szabó Virág szobrászművész tervezte. Az emlékérmék 
névértékük erejéig ugyanúgy törvényes fizetőeszközök, mint a 
forgalomban lévő fémpénzek, ugyanakkor elsődleges szerepük a 
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Beszámoló az új Szenátus júliusi alakuló 
üléséről

Megtartotta alakuló ülését a Semmelweis Egyetem új összetételű Szenátusa. A testület elfogadta a kurrikulumreformot az Álta-
lános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Karon, szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításáról 
és elfogadták az új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot. Új tisztségviselőként a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes 
vezeti majd a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központját.

Mint ismert, tavasszal eredményesen lezajlott a szenátusi válasz-
tás. Az egyetem munkatársai által közvetlenül választott új testü-
let mandátuma 4 évre szól, az alakuló ülést július 2-án tartották 
meg. A szenátusi ülés elején dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást 
adott róla, hogy a vonatkozó kormánydöntésnek megfelelően, és 
a korábban meghatározott ütemezés alapján július 2-án fogad-
ták az első betegeket a Pulmonológiai Klinikán a Tömő utcában.
A  szenátorok egyhangúan támogatták az Általános Orvostudo-
mányi Karon (ÁOK) az orvosképzés tantervének módosítását, sza-
vaztak a bevezetéssel kapcsolatos intézkedésekről a 2019/20-as 
tanévben a magyar, angol és német nyelvű képzésben, valamint 
a következő tanév tantárgyi követelményrendszeréről. A  meg-
újított, alapos munkával, széles körű egyeztetések alapján elő-
készített kurrikulum főbb jellegzetességei a modulok markán-
sabb elkülönülése (elmélet, preklinikum, klinikum, gyakorló év), 
a tantárgyi ismétlődések csökkenése, a klinikai modulban a tiszta 
blokkok rendszerének bevezetése és a tutoriális oktatás megerő-
sítése. Országosan egyedülálló elem lesz a hathetes, az egyetem 
bármely klinikáján vagy klinikai tanszékén, tanszéki csoportján 
eltölthető választható gyakorlat, továbbá, hogy a kéthetes blokk-
ban oktatott transzfúziós tanfolyam a tervek szerint licenszvizs-
gával zárul majd. Az új kurrikulum szerinti tárgyakat először a 
2019/20-as, jubileumi tanévben, modulhatároktól felmenő rend-
szerben vezetik be az I., II., IV. és VI. évfolyamokon, az átmenetre 
tekintettel szükséges speciális órarendek összeállításával.
A  Szenátus támogatta a Fogorvostudományi Kar átdolgozott 
tantárgyi rendszerét is, amely követi az ÁOK tantervi megújulá-
sának vonatkozó elemeit, eleget tesz a hallgatói kéréseknek, és 
megszünteti az időbeli átfedéseket a tantárgyak között. A  meg-
újított kurrikulum szerinti tantárgyakat a 2019/20-as tanévtől az 
elsőéves és negyedéves fogorvostanhallgatók részére, felmenő 
rendszerben vezetik be.
Támogatta az egyetem Szenátusa azt az előterjesztést is, miszerint 
az alapítás 250. jubileuma alkalmából professor emeritus címet 

nyerhessenek el azok a korábban már nyugdíjba vonult egyetemi 
vagy főiskolai tanárok is, akik korábban vezetői, magasabb veze-
tői, tanszékicsoport- vagy szakképzésigrémium-vezetői megbí-
zást láttak el, de korábban a címben nem részesültek. A  dékáni 
felterjesztéseket az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 
összesíti, és a rektor által kijelölt bizottság véleménynyilvánítását 
követően a Szenátus bírálja el. A  címeket a 250. jubileumi tanév 
során ünnepélyes keretek között adják át.
Számos központi szervezeti egységet érintően módosultak az 
SZMSZ szabályai. Közös rektori-kancellári irányítás alatt működik 
tovább az Innovációs Igazgatóság, a Kollégiumok Igazgatósága, 
valamint az – immár új nevén – Testnevelési és Sportközpont.
Az ÁOK Oktatásmódszertani Centruma központi szervezeti 
egységként működik tovább Oktatásfejlesztési, -módszertani 
és -szervezési Központ néven. A  Külföldi Hallgatók Titkársága 
helyébe egy új szervezeti egység, a Nemzetközi Hallgatók Képzé-
seinek Központja (NHKK) lép, amely a nemzetközi hallgatók kép-
zésével kapcsolatos valamennyi speciális feladatot ellátja. A köz-
pontot új tisztségviselőként a nemzetközi képzésekért felelős rek-
torhelyettes közvetlenül vezeti. Az NHKK-n belül működik majd 
a Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság, a tanulmányi ügyintézési 
feladatok ellátására.
Új szervezeti egységként létrejön a Pulmonológiai Klinika költö-
zése miatt a Gazdasági Főigazgatóságon belül a Tömő utcai Klini-
kai Tömbigazgatóság, az egyetemhez csatlakozó négy egészség-
ügyi profilú középfokú iskolát összefogó Szakképző Köznevelési 
Intézmények Főigazgatósága, a rezidensképzéssel kapcsolatos 
gazdasági feladatok ellátására a Szak- és Továbbképzési Központ 
Gazdasági Feladatait Ellátó Egység, a Rektori Kabinet részeként 
pedig a Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda. A  Nyelvi 
Kommunikációs Igazgatóság új elnevezése az általa ellátott fel-
adatokkal összhangban Szaknyelvi Intézet lesz.
Néhány központi szervezeti egységre vonatkozó működési sza-
bályt pontosítottak, valamint a – korábbi elvi döntést köve-
tően – az SZMSZ-ben való megjelenítéssel hivatalosan is létrejön 
az Egészségfejlesztési Központ. A  szabályzat használatát segítő 
módosítást jelent, hogy a formanyomtatványok nagy része kike-
rül a szabályzatból, így az SZMSZ terjedelme mintegy 100 oldallal 
csökken. Ezeket augusztus 1-jétől a Jogi és Igazgatási Főigazgató-
ság honlapján, az új formanyomtatványtárban lehet majd elérni.
A testület döntött a Hugonnai Vilma, a Huzella Tivadar és a Jend-
rassik Ernő emlékérmek és jutalomdíjak odaítéléséről. Szavaztak 
a Gyógyszerésztudományi Karon működő állandó bizottságok 
mandátumának meghosszabbításáról is.
Elfogadták az új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot. A korábbi 
szabályzat 13 évvel ezelőtt készült el, ezért időszerű volt egy kor-
szerű szabályzat megalkotása, amely összhangban van jogi válto-
zásokkal, valamint gazdasági, társadalmi és egyetemi elvárások-
kal. A  szabályzatban egyebek mellett bővült a definíciók köre, 
pontosabban ismerteti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, a 
szerzői művekre vonatkozó speciális szabályokat.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Beszámoló a Szenátus augusztusi üléséről

Elfogadta a Szenátus az orvos- és fogorvosképzés módosított, véglegesített kurrikulumát. Az új tanrend már a most induló tanév-
ben életbe lép. A testület augusztusi rendkívüli ülésén hat új szervezeti egység létrehozásáról is döntött az Általános Orvostudomá-
nyi Karon belül. Megszavazták a szenátorok többek között az egységes, minden karra vonatkozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot 
és a jubileumi év alkalmából megújult ösztöndíjrendszert.

Megkezdte működését az Orvosi 
Képalkotó Klinika 

A 250 éves Semmelweis Egyetemhez méltó, nemzetközi szín-
vonalú, feladatait egységesen és hatékonyan ellátó új integ-
rált szervezeti egységként kezdte meg működését szeptem-
ber 5-ével az Orvosi Képalkotó Klinika. Létrejöttével az okta-
tás mellett egységesebbé válik a betegellátás szervezése, a 
kutatási stratégia, és optimálisabbá az egyetem diagnosztikai 
kapacitásainak kihasználása. – A  rendkívül dinamikusan fej-
lődő orvosi képalkotás nélkül ma nincs gyógyítás, éppen ezért 
kiemelten fontos, hogy egységes szemléletben álljon a klini-
kum rendelkezésére ez a diagnózis és a kezelési terv szem-
pontjából is nélkülözhetetlen terület – mondja az új klinika 
megbízott vezetője dr. Maurovich-Horvat Pál, a Városma-
jori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, a Szív-CT prog-
ram, valamint az MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó 
Kutatócsoport vezetője.

Elfogadta a Szenátus az orvosképzés kurrikulumának, továbbá a 
2019/20-as tanév magyar, valamint angol és német nyelvű tan-
tervének módosítását az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK). 
A vonatkozó előterjesztések néhány pontosítást, kiegészítést tar-
talmaztak a júniusi és júliusi ülésen megszavazott határozatok-
hoz képest. Az új kurrikulum a 2019/20-as tanévben lép életbe, a 
magyar nyelvű orvos mesterszak esetén az I., III., IV. és VI. évben, 
az angol és német nyelvű képzéseknél pedig az I., IV., VI. évben. 
A Fogorvostudományi Kar (FOK) átdolgozott kurrikulumát is pon-
tosították az erről szóló előterjesztés elfogadásával. A FOK-on fel-
menő rendszerben az I. évfolyamon, valamint a hallgatókkal való 
egyeztetés nyomán IV. és V. évben vezetik be az új tanrendet. 
A kurrikulumreform az Egészségügyi Közszolgálati Karon is zajlik, 
az augusztusi ülésen a testület elfogadta az egészségügyi szer-
vező alapképzési szak, valamint a laktációs szaktanácsadó szak-
irányú továbbképzési szak tantervének megújítását.
Elfogadták az egységes, minden karra vonatkozó Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatot (TVSZ), ami a magyar és az idegen nyelvű 
képzésben részt vevő hallgatókra egyaránt vonatkozik. Az egysé-
ges TVSZ létrehozásán egy munkacsoport dolgozott több hóna-
pon keresztül, amelynek vezetője dr. Hermann Péter oktatási 
rektorhelyettes volt. A  TVSZ új elemeiről több körben egyeztet-
tek a karok vezetőivel is, akik észrevételeikkel segítették, hogy 
a szabályzat megfeleljen a képzések közötti különbségekből 
adódó eltérő igényeknek is. Az új TVSZ a tanév kezdetével lépett 
hatályba.
Módosult a hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat is. Ennek 
értelmében formailag és tartalmában is megújul az egyetem 
ösztöndíjrendszere a 250 éves jubileum alkalmából. Létrejön a 
Semmelweis Egyetem első egyéni olimpiai bajnokáról elneve-
zett Csík Ferenc Sportösztöndíj, továbbá a Bókay János Ösztön-
díj, a Schöpf-Merei Ösztöndíj és a Szentágothai János Ösztöndíj. 
Az ösztöndíjakat érintő változások mellett a szenátus egysége-
sítette a hallgatók által fizetendő térítési díjakat is, amit szintén 
hosszas előkészítő munka előzött meg.
Döntött a Szenátus a kutatóprofesszori munkakör kinevezési fel-
tételeinek módosításáról, amely nyomán könnyebbé válik egye-
bek mellett, hogy külföldi professzor is betöltsön ilyen feladat-
kört. Megszavazták azt az előterjesztést is, amely értelmében 
összesen maximum három kreditpontot szerezhettek a hallga-
tók a szeptember 4-7. közötti Nyári Egyetemen való részvétellel. 
A Szenátus döntött arról, hogy kivételes alkalmakkor – így a 250. 
jubileumi évben – egyidejűleg két arra érdemes személy is része-
sülhet a névadóról elnevezett Semmelweis Ignác jutalomdíjban.
Több új szervezeti egység létrehozásáról is döntöttek az Általá-
nos Orvostudományi Karon belül. Megalakul a Transzfúziológiai 
Tanszék, amelynek hátterében áll egyebek mellett a tantárgy 
jelentőségének növekedése; a transzfúziológia a 2019/20-as tan-
évtől 2 kredites önálló, szigorlók számára oktatott tárgy lesz. Lét-
rejön a Rehabilitációs Medicina Tanszék az eddigi tanszéki cso-
port önálló tanszékké fejlesztésével, az Országos Orvosi Reha-
bilitációs Intézettel való együttműködésnek köszönhetően, pár-
huzamosan azzal, hogy a rehabilitáció önálló tárgyként jelenik 
meg az új kurrikulumban. A  Klinikai Kísérleti Kutató Intézet és a 
Kórélettani Intézet szervezeti összevonásával létrejön a Transzlá-
ciós Medicina Intézet. Az új egység kiemelt feladata a klinikák-

kal szoros együttműködésben a transzlációs kutatási tevékenység 
végzése, továbbá a bevezetendő transzlációs medicina és kóré-
lettan, valamint EKG a klinikumban tárgyak oktatása. Megala-
kul a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten az 
Intervenciós Radiológiai Tanszék, amely az első ilyen tanszék lesz 
hazánkban. A  fenti szervezeti egységek szeptember 1-jével jön-
nek létre. Szeptember 5-ével alakul meg az Orvosi Képalkotó Kli-
nika a Radiológiai Klinika, a Nukleáris Medicina Központ, valamint 
az MR Kutatóközpont egyesítésével. Az új, feladatait egységeseb-
ben és hatékonyabban ellátó, integrált klinikán belül az oktatási 
tevékenység hangsúlyosabbá tétele érdekében három tanszék is 
alakul: a Radiológia Tanszék, a Nukleáris Medicina Tanszék, vala-
mint a Neuroradiológia Tanszékek. 2020. január 1-jével indul el a 
Bioinformatika Tanszék, amellyel az egyetem célja, hogy orszá-
gos szinten vezető szerephez jusson az orvostudománnyal össze-
függő, bioinformatikához kapcsolódó oktatás, kutatás és szolgál-
tatások terén. A  szakma igényeivel és fejlődésével harmonizálva 
új nevet kap az Érsebészeti Tanszék, amely Érsebészeti és Endo-
vaszkuláris Tanszékként működik a továbbiakban.
Véleményeztek több aktuális vezetői, illetve egy oktató pályáza-
tot is, így hamarosan megkezdheti munkáját az Innovációs Igaz-
gatóság igazgatója és igazgatóhelyettese, a Stratégiai és Fejlesz-
tési Rektorhelyettesi Iroda új vezetője, valamint a Kommunikációs 
és Rendezvényszervezési Igazgatóság új rendezvényszervezési 
igazgatóhelyettese is. 
Elfogadták az összevont Gyógyszerterápiás, Infekciókontroll és 
Antibiotikum Bizottság felállítását, személyi összetételét, ügy-
rendjét. Megszavazták az Általános Orvostudományi Karon 
működő állandó bizottságok hallgatói tagjait, valamint egyes 
bizottságok ügyrendjének módosítását, továbbá az Egészség-
tudományi Karon működő Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének 
módosítását.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Napi csaknem 1800 regisztrált hallgató a 
Semmelweis 250 Nyári Egyetemen

Minden karról és minden évfolyamról nagy számban érkeztek hallgatók a jubileumi tanév nyitóprogramjára, a négy napig tartó, 
szeptember 7-én zárult Semmelweis 250 Nyári Egyetemre. A számos színes program között volt kerekasztal-beszélgetés világ-
sztár sportolókkal, fórum a kurrikulumreformról, előadások és beszélgetések az egészségiparról, innovációról, valamint kultúra 
és művészet is. 

A termek befogadóképessége szabott csak határt a résztvevők 
számának a Nyári Egyetemen, ahol a vártnál is nagyobb volt az 
érdeklődés – mondta dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyet-
tes, aki dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes-
sel együtt a program főszervezője volt. Mint elmondta, naponta 
1769 regisztrált résztvevőnél húzták meg a határt, az előadásokat 
az Elméleti Orvostudományi Központban a Szent-Györgyi Albert 
termen kívül az aulával együtt további hét helyszínen kivetítőn 
követhették az érdeklődők. Kifejezett célunk volt, hogy ne csak 
orvosi témájú előadások legyenek, hanem a sportba, kultúrába, 
történelembe, sőt az egészségügyet, ipart, innovációt érintő 
legaktuálisabb kérdésekbe is kapjanak betekintést a hallgatók 
– hangsúlyozta dr. Hermann Péter. Dr. Hankó Balázs elmondta, 
hogy a 250. jubileum kiváló lehetőséget ad a Semmelweis-közös-
ség erősítésére. A Nyári Egyetem tapasztalata szerint mozgalmas 
találkozási pont volt a hallgatók, oktatók, klinikusok és minden 
meghívott vendég számára; a hallgatók lendületessége, a pezsgő 
közösségi élet fontos jellemzője volt a programnak. 
Az első napon a sport volt a fókuszban; világsztár sportolók – 
köztük számos orvos végzettségű olimpikon és világbajnok – vett 
részt a dr. Merkely Béla rektor által vezetett kerekasztal-beszél-
getéseken. A Világsztárok a sportban és az Orvosok a márvány-
tábláról szekcióban is szóba került a Semmelweis Egyetem sze-
repe a sportegészségügyi ellátásban, a Magyar Úszó, valamint a 
Magyar Vízilabda Szövetséggel kötött stratégiai együttműködé-
sek és az, hogy milyen párhuzamok vonhatók a csúcsteljesítmény 
és az orvoslás, a sportteljesítmények és az egyetem hallgatóitól 
elvárt teljesítmények között. Sok ezer kilométert kell megtenni 
a medencében a kimagasló úszóeredményekért, ahogy ahhoz is 
sok kilométert kell megtenni az egyetem és a klinikák falai között, 
hogy valaki jó orvossá váljon – mutatott rá a rektor.
Dr. Wladár Sándor, olimpiai bajnok úszó, állatorvos, a Magyar 
Úszó Szövetség elnöke kiemelte a sportegészségügyi háttér fon-

tosságát, mint mondta, dr. Merkely Béla és a Semmelweis Egye-
tem neve biztosíték arra, hogy szakmailag magas szintű, több pil-
léren álló ellátást tudnak kapni a sportolók. A kerekasztalbeszél-
getések vendége volt Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó, 
Késely Ajna Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, továbbá Geren-
dás Matilda, az FTC vízipólósa, az Általános Orvostudományi Kar 
(ÁOK) másodéves hallgatója, Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok 
úszó, olimpikon és Petrov Árpád, Hosszú Katinka háromszo-
ros olimpiai, kilencszeres világ- és tizennégyszeres Európa-baj-
nok úszónő edzője. Több orvos végzettséggel bíró, az egyete-
men végzett világklasszis sportoló is érkezett: dr. Verrasztó Zol-
tán világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó, 
dr. Kamuti Jenő, Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, világbaj-
nok, kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó, valamint dr. Sós Csaba 
Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ötödik helyezett úszó, 
a Magyar Úszó Szövetség kapitánya. Jelen volt dr. Szívós István, 
olimpiai és világbajnok vízilabdázó, aki nemcsak az egyetemen 
végzett fogorvosként, hanem itt is dolgozott a Gyermekfogászati 
és Fogszabályozási Klinikán. 

Az egészségipar, az innováció és a versenyképesség volt a fókusz-
ban a Nyári Egyetem második napján, a felvezető előadást dr. 
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke tartotta. 
Nem képzelhető el versenyképességi fordulat egészséges társa-
dalom nélkül, versenyképességi fordulat nélkül pedig nem érhető 
el az a cél, hogy Magyarország az Európai Unió legjobb öt állama 
közé kerüljön – jelentette ki. Kitért arra, hogy az MNB 330 pontos 
versenyképességi programjából 46 az egészségügyet érinti; ez az 
egyik legfontosabb terület. Hangsúlyozta azt is, hogy a betegség-
központúságról az egészségtudatos életmódra, a prevencióra kell 
helyezni a hangsúlyt. 
Az Innováció és egészségipar című kerekasztal-beszélgetésen 
dr. Merkely Béla rektor vendége volt dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter, valamint Bogsch Erik, a Rich-
ter Gedeon Nyrt. operatív elnöke. Dr. Palkovics László a magyar 
egészségipar stratégiai kérdéseiről szólt, mint mondta, a cél az, 
hogy a növekedés két százalékkal az uniós átlag felett legyen 
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ezen a területen. Kilenc területet azonosítottak az egészségipar-
ban, amivel célszerű Magyarországon foglalkozni; ezek a gyógy-
szeripar, a biotechnológia, az orvosi eszközök gyártása, a gyógy-
növényipar, a klinikai vizsgálatok, az egészségturizmus, e-health, 
genomika, bionika. Bogsch Erik kitért arra, hogy a gyógyszeripar-
ban jelenleg az árbevételben legmagasabb termékek nagyobb 
része biológiai készítmény – ezek jelentik a jövőt és az innovációt. 
A gyógyszerkutatáshoz nagy kitartás, rengeteg tudás és türelem, 
valamint szerencse is kell – fogalmazott. Dr. Merkely Béla beszélt 
arról, hogy a kurrikulumreform mellett rektorként másik fontos 
célja az egészségipari innováció fejlesztése és az, hogy az egye-
tem közép-európai vezető szerephez jusson ezen a területen. 
A Semmelweis Egyetem innovációs tevékenységét dr. Ferdi-
nandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes mutatta 
be a hallgatóknak. Előadásában kiemelte: egy olyan innovációs 
ökoszisztéma kiépítése a cél, amely keretében a tudás meg tud 
jelenni a későbbiekben az iparban. Az innováció segít a rektor 
által megfogalmazott cél elérésében is, hogy az egyetem a követ-
kező tíz évben a legfontosabb nemzetközi rangsorokban TOP 
100-as intézménnyé váljon – mutatott rá. Dr. Ferdinandy Péter 
három lépést ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének 
részt venni valamilyen innovációban: csatlakozzanak a TDK-hoz, 
vegyék fel az innovációs kurzust, és folytassanak majd PhD-kép-
zést.
Ezt követően négy olyan kutató mutatta be munkáját, akik vállal-
kozást alapítva valósították meg ötleteiket. 
A zárónapon országos és nemzetközi szintű fórumot is tartot-
tak a kurrikulumreformról. A hazai orvosképzés megújításáról 
szóló beszélgetést dr. Merkely Béla vezette, aki hangsúlyozta: a 
rektori vezetés egyértelmű célja volt, hogy a Semmelweis Egye-
tem jubileumi tanévében, most szeptembertől elinduljon a kurri-
kulumreform az orvos- és fogorvosképzésben. A többi négy kar-
tól jövő év elejére várja a változtatási javaslatokat – tette hozzá. 
Dr. Merkely Béla beszélt arról is, hogy a rektorság vállalásában 
fontos motiváció volt számára a struktúraváltás szükségessége 
az orvosképzésben. Meg kell tartani a nagyon jó elméleti képzé-
sünket, de erre egy kompetenciaalapú, klinikai gyakorlatot elő-
térbe helyező, egészségügyi csapatban történő munkára felké-
szítő képzést kívántunk építeni – ismertette. A munka során a 
kurrikulum készítőinek alapfilozófiájává vált egy Markusovszky 
Lajostól származó idézet, amelyből látszik, hogy a sebészprofesz-
szor már az 1800-as évek közepén felismerte: csak betegágy mel-
lett készülhetnek betegágyhoz. 
Az új curriculum alapelvei közé sorolta a klinikum súlyának növe-
lését, a nagy népegészségügyi jelentőségű, gyakori betegségek, 
valamint a prevenciós ismeretek oktatását, a valódi blokkosított 
képzést. A nyári gyakorlatok tematikusak lesznek (pl. első év ápo-
lás) és gyakorlati vizsgával zárulnak, emellett az országban első-
ként a Semmelweis Egyetem vezette be hatodévben a hathetes 
klinikai gyakorlatot választható szakterületen.
Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, a 
Magyar Kórházszövetség korábbi elnöke hozzászólásában hang-
súlyozta: a kórházak támogatják a Semmelweis Egyetemen elin-
dult folyamatokat, amelyeket nagyon fontosnak nevezett a 
magyar egészségügy és a betegek számára is.
Dr. Páva Hanna, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 
Erőforrásfejlesztési Főigazgatóság – mely a rezidensek foglalkoz-
tatója – főigazgató-helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a 
szakorvosképzésnek minőségi és mennyiségi szempontjai is van-
nak. A várható élettartam emelkedése maga után vonja, hogy 

több gyógyítóra lesz szükség. A mennyiségi utánpótlásban meg-
figyelhető egy pozitív tendencia: 2010-ben 705 általános orvos 
végzett és felük kezdte meg Magyarországon a szakképzést, míg 
2018-ban ez a szám 900 volt és már 70 százalék választotta a 
hazai rezidens létet. Kitért arra is: a rezidensképzés belső szerke-
zetének átalakítása keretében napirenden van egyebek mellett a 
tutor rendszer átalakításának, valamint a részvizsgák bevezetésé-
nek kérdése, és a képzési idő rövidítése is.
Sipka Balázs elnök a Magyar Rezidens Szövetség részéről 
elmondta, fontosnak tartanák, hogy a szakorvosjelöltek egyes 
részterületeken kapjanak kompetenciákat az önálló munkavég-
zésre. 
– Budapest egy nagyon jól átgondolt strukturális modellt vetí-
tett fel, és azon keresztül fogja elérni a változásokat. Mi a tar-
talmi oldalról közelítettük meg a kérdést, és első lépésként azt 
kértük, hogy valamennyi intézet és klinikai oktató egység, ami 
eddig nem a képzési kimeneti követelményeknek megfelelően 
rakta össze a saját tematikáját, ezt tegye meg. Ez megtörtént, és 
ennek az évnek a feladata a végrehajtás lesz – mondta a fórumon 
dr. Sáry Gyula, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Karának dékánhelyettese. 
Dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem ÁOK dékánja 
kiemelte: az oktatók és a hallgatók érdekeltsége közös, hiszen 
mindkét fél célja, hogy a legtöbbet hozza ki magából, a tálen-
tumokat megsokszorozza, és teret kapjon az egyéni tehetség 
kibontakozása a szellemi közösségen belül. A kurrikulumreform 
is egy fontos eszköz e cél megvalósításához. Bátorság kell, ki 
kell állni, akarni kell a tudást, és egy dolgot nem szabad: félni – 
mondta a dékán a hallgatóknak. Hegedüs Tamás, a Hallgatói 
Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott: paradigmaváltás történt 
azzal az egyetemen, hogy a reform a hallgatókkal való együtt-
működésben, a hallgatókat stratégiai partnerként kezelve szüle-
tett meg.
A Nyári Egyetem négy napja alatt a résztvevők a következő 
beavatkozásokról oktatási célból készített videóközvetítéseket 
tekinthettek meg: arcüreg tumor miatt operált betegek protetikai 
rehabilitációja (dr. Déri Tamás, Fogpótlástani Klinika), szájpadha-
sadék műtét (dr. Nagy Krisztián, I. Sz. Gyermekgyógyászati Kli-
nika), műszívbeültetés (dr. Hartyánszky István, Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinika), szürkehályog-műtét (dr. Nagy Zoltán 
Zsolt, Szemészeti Klinika), vesetranszplantáció (dr. Piros László, 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika).
A Nyári Egyetemen a szakmai témák mellett voltak a lélekkel, tör-
ténelemmel, kultúrával foglalkozó előadások, programok is, film-
klub, valamint grill party és záróbuli. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A Nyári Egyetemről beszámoló cikkek teljes ter-
jedelemben olvashatók a Semmelweis Egyetem 
honlapján, a Hallgatói élet, oktatás rovatban: 
http://semmelweis.hu/hirek/category/hallga-
tok-oktatas/

Semmelweis – OSC: 8:8

A  Nyári Egyetem részeként a Nyéki Imre Uszodában csapott 
össze egy barátságos vízilabda gálamérkőzés keretében a dr. 
Merkely Béla rektor által vezetett Semmelweis All Stars és a 
tavalyi magyar bajnokság 2. helyezettje, a több világbajnokot 
is felvonultató OSC Újbuda. A mérkőzés 8:8-as végeredmény-
nyel zárult. 

http://semmelweis.hu/hirek/category/hallgatok-oktatas/
http://semmelweis.hu/hirek/category/hallgatok-oktatas/
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Állami kitüntetés az egyetem munkatársainak 
augusztus 20. alkalmából

A nemzeti ünnep alkalmából elismerést vehetett át az egyetem munkatársai közül dr. Réthelyi Miklós, dr. Somogyvári Zsolt és 
dr. Körner Anna. 

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést 
vehetett át dr. Réthelyi Miklós, a Semmelweis Egyetem rector 
emeritusa, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egye-
temi tanára, korábbi nemzeti erőforrás miniszter. A magas rangú 
állami elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át 

Az Academia Europaea tagja lett dr. 
Kellermayer Miklós és dr. Győrffy Balázs 
Öt, tudományos munkáját Magyarországon végző magyar kuta-
tót választott tagjai közé az Academia Europaea – közölte az MTA 
honlapja, hozzátéve, hogy az új tagok megválasztása többlépcsős 
folyamat eredménye, amelynek végén a jelöltekről a tanács dönt. 
Az új tagok között van a Semmelweis Egyetem két munkatársa is, 
dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, 
a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója és dr. Győrffy 
Balázs, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanára. 
A legelismertebb európai tudósokat tömörítő, 1988-ban Camb-
ridge-ben megalakult Academia Europaea-nak jelenleg összesen 
4000 tagja van, köztük 121 magyar. 

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható:  http://semmelweis.hu/
hirek/2019/08/02/az-academia-europaea-tag-
ja-lett-dr-kellermayer-miklos-es-dr-gyorffy-
balazs/

Dr. Roska Botond neurobiológus kapta a 
Magyar Szent István-rend kitüntetést
Dr. Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át idén 
a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János köztársa-
sági elnöktől augusztus 20-án a Sándor-palotában. Dr. Roska 
Botond a Semmelweis Egyetemen szerezte diplomáját, jelenleg 
a Bá zeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, a 
Bázeli Egyetem Orvostudományi Karának professzora, a Friedrich 
Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjá-
nak vezetője. Az ünnepségen ismertetett kitüntetési határozat 
szerint dr. Roska Botond kollégáival az emberi látás megisme-
réséért és betegségének gyógyításáért dolgozik. Kitartó kutatá-
sai eredményeként hamarosan gyógyíthatóvá válhatnak a vak-
ság azon típusai, amelyeket a szem fényérzékelési képességének 
elvesztése okoz. Dr. Roska Botond munkatársaival olyan terápiát 
dolgozott ki, amely a problémás látósejteket ismét fényérzékeny-
nyé tudja tenni.
A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére adomá-
nyozza Magyarország legmagasabb rangú kitüntetését.

Földvári-díjjal tüntették ki dr. Tóth Veronika bőrgyógyászt
Dr. Tóth Veronika, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika osztályvezető egyetemi adjunktusa, bőrgyógyász és onkológus 
szakorvosa vehette át az idei Földvári-díjat. A klinika korábbi igazgatójának emléket állító Dr. Földvári Ferenc Alapítvány célja a kli-
nika fiatal szakorvosainak díjazása, munkájuk elismerése.
Az elismerést minden évben a tanszékvezető javaslatára, a kuratórium döntése alapján, az alapítvány névadója születésnapjának 
emlékére rendezett ünnepségen adják át.

az Országházban augusztus 20-a, az államalapítás és az államala-
pító Szent István király ünnepe alkalmából. Az Érdemrend foko-
zatait olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, 
a művészet, továbbá saját szakterületük terén – Magyarország 
érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapí-
tása érdekében – példamutató tevékenységet folytattak.
Az egyetem munkatársai közül magas színvonalú munkája elis-
meréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült dr. Somogyvári Zsolt Batthyány-Stratt-
mann László-díjas csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatoló-
gus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézete Családgon-
dozási és Módszertani Tanszékének tanszékvezető főiskolai 
tanára, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője.
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehe-
tett át kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként dr. Körner 
Anna gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz Osztályának habili-
tált egyetemi docense. Utóbbi két díjat a Pesti Vigadóban Áder 
János köztársasági elnök megbízásából dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere adta át.

Forrás: MTI, kormany.hu
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THE világrangsor: élen a Semmelweis a magyar 
egyetemek között

A Semmelweis Egyetem hazánk legeredményesebb felsőoktatási intézménye a THE World University (WUR) rangsorban, a tavalyi 
helyezéséhez képest 34 helyet előrelépve a 457. helyen áll. A THE nyáron közzétett Europe Teaching Rankings 2019 listáján pedig 
a 41. helyen szerepel. 

Distinguished CIRSE Fellow elismerés 
dr. Bérczi Viktornak
Az Európai Kardiovaszkuláris és Intervenciós Radiológiai Társaság 
(Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe 
– CIRSE) ún. Distinguished Fellow címmel díjazta dr. Bérczi Vik-
tort. Az elismerést a Radiológiai Klinika (szeptember 5-től Orvosi 
Képalkotó Klinika) korábbi igazgatója a szervezet barcelonai kong-
resszusán személyesen vette át. Az elismerést a nemzetközi tár-
saság 1988 óta évente két-három olyan kiemelkedő nemzetközi 
szakembernek nyújtja át, akik rendkívüli hozzájárulást tettek az 
intervenciós radiológia gyakorlatához és tudományához. A laudá-
cióban kiemelték, hogy dr. Bérczi Viktor főleg a vaszkuláris inter-
venciós radiológiával foglalkozik, ezen belül pedig a méhmióma 
embolizáció (UFE) a fő érdeklődési területe, amely eljárásnak az 
egyik magyarországi központja a Semmelweis Egyetem.

Deme Tamás
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Pro Familiis díjjal tüntették ki  
dr. Tóth-Heyn Pétert
Dr. Tóth-Heyn Péter, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
igazgatóhelyettese Pro Familiis díjat vehetett át a III. Buda-
pesti Demográfiai Csúcson Rétvári Bencétől, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti államtitkárától. Dr. 
Tóth-Heyn Péter 1992 óta dolgozik az I. Sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinikán, közel tíz évig vezette a klinika intenzív osztá-
lyát, jelenleg igazgatóhelyettes, emellett diabetológusként 
dolgozik. Az I-es típusú cukorbeteg gyerekek kezelése az 
egész család életére kihatással van. – Amikor elkezdek egy 
gyerekkel foglalkozni, akkor tulajdonképpen az egész család-
dal is foglalkozom – fogalmazott lapunknak. 

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Századvég: magas társadalmi elismertség és bizalom övezi a Semmelweis Egyetemet
A Semmelweis Egyetem és klinikái széles körben ismertek és elis-
mertek a magyar lakosság körében – derült ki a Századvég Gaz-
daságkutató Zrt. kutatásából. A Századvég a július 1-ji Semmel-
weis-nap alkalmából vizsgálta meg az egyetem megítélését a 
magyar lakosság körében, beleértve az intézmény által nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdöket is. Az 
egyetemet a válaszadók több mint fele (53 százalék) az orvos-
képzéssel azonosította, a lakosság több mint kétharmada (70 szá-
zalék) úgy látja, hogy a Semmelweis Egyetemen nemzetközileg 

elismert szakembereket képeznek. Az egyetem klinikáit nagyobb 
bizalom és pozitívabb megítélés övezi, mint általánosságban a 
kórházakat a felmérés szerint.

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2019/07/01/sza-
zadveg-magas-tarsadalmi-elismertseg-es-bi-
zalom-ovezi-a-semmelweis-egyetemet/

A 250 éves Semmelweis Egyetem azon 30 intézmény között 
van, amely összesített eredményeiben idén a legtöbbet lépett 
előre a THE World University (WUR) rangsorban, így a világ 28 
ezer egyeteme közül a 457. helyen szerepel a listán. Az idé-
zettség indikátorban a Semmelweis Egyetem 7,6 pontos növe-
kedése a 14. legnagyobb az első 500 felsőoktatási intézmény 
közül. A világrangsor készítői öt terület mutatói alapján mérik 
az intézményeket, melyek az oktatási környezet, kutatás, idé-
zettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. A külföldi 
hallgatók és oktatók arányának és a nemzetközi együttmű-
ködésben született publikációknak köszönhetően az egye-
tem ez utóbbi területen kapta a legmagasabb értékelést. 
41. helyen áll a Semmelweis a THE júliusban közzétett rangsorá-
ban, amely részben hallgatói felmérésen, részben az egyetemi 
adatszolgáltatáson, statisztikákon alapul. A Europe Teaching Ran-
kings 2019 listáján összesen 258 európai, ezen belül 4 magyar 
egyetem szerepel, hazai szinten a Semmelweis végzett az élen. Ez 
a rangsor 4 pilléren alapul: hallgatói vélemények (hallgatói elkö-
telezettség, ajánlás), az oktatás biztosításához szükséges erőfor-
rások megléte (oktató-hallgató arány, oktatók közleményeinek 
száma), az oktatás eredményessége (diplomázási arány, piacké-
pes tudás), valamint az oktatási környezet (nemek aránya, nem-

zetközi és Erasmus+ programban részt vevő hallgatók aránya); az 
egyetem ez utóbbiban érte el a legjobb eredményt.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Interaktív, lakossági egészségügyi 
rendezvénysorozat indul a jubileumi évben

Ingyenes Szenior Akadémia a Semmelweis Egyetemen 

Ingyenes, népegészségügyi tematikájú egészségmegőrzési programokkal ünnepeli alapításának 250. évfordulóját a Semmelweis 
Egyetem – jelentette be sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla rektor. 2019 szeptembere és 2020 júniusa között összesen tíz alka-
lommal vehet részt a nagyközönség a Semmelweis Egészség Napok keretében interaktív, szűréseket, bemutatókat, prevenciós 
előadásokat tartalmazó programokon. 

Az idősebb korosztálynak és a hozzátartozóknak indít ingyenes előadássorozatot a Semmelweis Egyetem. A dr. Nagy Zoltán, a 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tudományos igazgatóhelyettese szakmai vezetésével elinduló Szenior Akadémián szep-
tembertől decemberig 11 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők az egyetem vezetői kutatóitól, professzoraitól. A rendezvényre 
a meghirdetést követő napokban annyian regisztráltak, hogy a tervezettnél nagyobb helyszínt választottak a szervezők. 

Dr. Merkely Béla rektor az egyetem alapításának 250. jubileumi 
évének kiemelkedő programjai között említette a tanévnyitó 
ünnepséget, a Nyári Egyetemet, melyeket további tudományos, 
oktatási események követnek majd. Hangsúlyozta, hogy az egye-
tem szeretné megszólítani a lakosságot is, ezért jött létre a Sem-
melweis Egészség Napok programsorozat. A kezdeményezés 
másik célja felhívni a figyelmet a prevenció fontosságára, mivel 
a várható, egészségben eltöltött időtartam attól is függ, hogy 
mennyit tudunk a betegségek megelőzéséről – mondta el a rek-

Az alapítása 250. évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetem a 
jubileumi évben nagy hangsúlyt fektet a lakosságnak szánt, pre-
venciós célú, népegészségügyi programokra. Ezek egyike a Sze-
nior Akadémia című szabadelőadás-sorozat, amely keretében 
szeptember 30. és december 16. között hetente, hétfő esténként 
összesen tizenegy elő adás hangzik el az egyetem vezető profesz-
szoraitól, kutatóitól. 
A Szenior Akadémián az érdeklődők megtanulhatják a korosz-
tályt érintő leggyakoribb betegségek felismerését, kezelési lehe-
tőségeit, azok megelőzését, valamint betekinthetnek az orvos-
tudomány legújabb eredményeibe. Az egyetem szakemberei az 
előadások után fórumot is tartanak, ahol a közönség tagjai kér-
dezhetnek.

tor. Hozzátette, hogy a 10 különböző egyetemi helyszínen zajló 
eseményen 2019. szeptember és 2020. június között szűrővizs-
gálatokon is részt vehetnek majd a családok. A pénteki, illetve 
szombati programokon való részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött, az események részletes programja folyamatosan fris-
sül a Semmelweis 250 honlapon (semmelweis.hu/250) – mondta 
dr. Merkely Béla az Anatómiai Múzeumban tartott sajtótájékoz-
tatón. 
Dr. Merkely Béla rektor hozzátette, hogy a sajtótájékoztató hely-
színéül szolgáló múzeum különleges, elsősorban az orvostanhall-
gatók számára fenntartott helyszín, melyet a decemberi Semmel-
weis Egészség Napok idejére megnyitnak a nagyközönség előtt. 
Az anatómia tanszék egyidős az egyetemmel és napjainkban is 
elválaszthatatlan része az orvosképzésnek – hangsúlyozta a rek-
tor.
A rendezvénysorozat keretében több más olyan – egyébként 
kizárólag a szakma számára elérhető – helyszínek is megnyílnak 
az érdeklődők előtt, mint a klinikák műtői, az igazságügyi orvosz-
szakértők munkahelye, vagy a rektori iroda.
Az első Semmelweis Egészség Nap, vagyis a Mentálhigiénés Nap 
programját a házigazda, dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója ismertette. A szeptember 
14-i rendezvény fő témája a lelki jóllét, vagyis, hogy mit tehetünk 
mentális egészségünk megőrzése érdekében, és szükség esetén 
hová lehet segítségért fordulni. (Tudósításunk a Mentálhigiénés 
Napról a 13. oldalon olvasható.) 

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az előadássorozaton számos téma mellett szó lesz a látásról, a 
stroke-ról, a modern kardiológia szemléletéről és a ritmuszava-
rokról, a mozgásszervi, valamint a daganatos betegségekről, a 
lelki egészségről. Hallhatnak az érdeklődők Semmelweis Ignác 
pályájáról, az MRI-ről, mint a modern diagnosztika alapjáról, a 
kórszövettan kérdéseiről. 
A meghirdetést követően napok alatt beteltek a helyek az elő-
adássorozatra, így a szervezők egy nagyobb helyszínen, a Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlegének előadótermé-
ben tartják meg a Szenior Akadémiát, amelyre így is minden hely 
elkelt az előzetes regisztrációk nyomán. 

Tőgyi Krisztina, Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Több száz érdeklődő az egyetem 
Mentálhigiénés Napján

A Semmelweis Egészség Napok első rendezvényére, a lelki egészségmegőrzést fókuszba helyező Mentálhigiénés Nap prog-
ramjaira több mint 700-an regisztráltak. A közismert katolikus pap és mentálhigiénés szakember, a Mentálhigiéné Intézet külső 
munkatársa, Pál Ferenc kiégésről szóló délutáni előadását két teremben, közel 500-an hallgatták egyszerre. A rendezvény szerve-
zésében és lebonyolításában száznál is több egyetemi munkatárs és hallgató vett részt előadóként és önkéntesként.

A család minden tagjának kínált izgalmas bemutató-
kat, előadásokat és szűréseket a Semmelweis Egész-
ség Napok első állomása, a Mentálhigiénés Nap. Az 
egyetem Elméleti Orvostudományi Tömbjében tar-
tott egész napos interaktív rendezvényen összesen 
70 előadással és workshoppal várták az érdeklődőket 
szombaton reggel tíz órától este fél kilencig.
Dr. Réthelyi János a Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika igazgatója, a rendezvény egyik főszervezője 
elmondta, minden korosztály számára biztosítottak 
programokat.  – A mentálhigiénés terület minden rész-
területét szerettük volna megmutatni. A számos izgal-
mas előadás és workshop mellett nyolc állandó stand-
nál kaphattak az érdeklődők tájékoztatást egyebek 
mellett a pszichoterápia, a művészetterápia, a memó-
riazavarok vagy a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar 
témájában. Szó esett a mentális betegségekről, az alvás 
fontosságáról, a szexuálpszichológiáról, a testi és lelki 
egészség összefüggéséről, pszichoterápiákról, állatasz-
szisztált- és gyógyszeres terápiákról. Azokat az érdek-
lődőket vártuk elsősorban, akik többet szerettek volna 
megtudni a lelki egészségmegőrzés lehetőségeiről és jelenleg 
zajló kutatások állapotáról, eredményeiről. Emellett természete-
sen az érintetteknek, a mentális betegséggel élőknek és hozzá-
tartozóiknak is kínáltunk programokat – részletezte.
A rendezvényen számos önismeretet fejlesztő és lelki egészséget 
támogató technikát ki lehetett próbálni, be lehetett kapcsolódni 
személyiségfejlesztő, szülői vagy hozzátartozói csoportokba, 
többféle művészetterápiával és stresszkezelő módszerrel lehe-
tett ismerkedni.
A Mentálhigiénés Nap szervezésében és lebonyolításában az 
egyetem hat szervezeti egysége – a Pszichiátriai és Pszichoterá-
piás Klinika, a Magatartástudományi Intézet, az I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika, a Mentálhigiéné Intézet, a Klinikai Pszicho-
lógiai Tanszék és az Semmelweis Egészségfejlesztési Központ – 
valamint száznál is több önkéntes egyetemi munkatárs és hall-
gató vett részt. Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika munkatársai 
TED előadások keretében ismertették meg a nagyközönséggel, 
hogy mit tehetünk gyermekeink lelki egészségéért, fejlődéséért. 
A Semmelweis Egészségfejlesztési Központ jóvoltából reggeltől 
délutánig szűrővizsgálatokon lehetett részt venni, és egy rövid 
testösszetétel-elemzést követően igény szerint rövid táplálko-
zási- és életmód tanácsadást is kaphattak az érdeklődők. A ren-
dezvényen megjelent az Instruktor Öntevékeny Csoport, és két, 
az egyetemen működő közhasznú alapítvány, az Ébredések és a 
Moravcsik Alapítvány.
A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság mun-
kájának köszönhetően a Mentálhigiénés Nap kapcsán több mint 
130 rövid programajánló, online és print cikk, rádiós és televíziós 
híranyag jelent meg a médiában. A megjelenések becsült összér-
téke meghaladja a 33 millió forintot.
A rendezvény legkedveltebb sztárvendégei a Pszichiátriai és Pszi-
choterápiás Klinikán és a Magatartástudományi Intézetben is dol-

gozó terápiás kutyák, Zsebi a hároméves spániel, továbbá Aldo 
és Nelson, labradorok voltak, akiket kiscsoportos élményalapú, 
az állatasszisztált terápiát bemutató workshop keretében ismer-
hettek meg a látogatók. A legnagyobb érdeklődést kiváltó prog-
ramelem a közismert katolikus pap és mentálhigiénés szakem-
ber, a Mentálhigiéné Intézet külső munkatársa, Pál Ferenc előa-
dása volt, aki a magánéleti és munkahelyi kiégésről beszélt.  
Dr. Réthelyi János kiemelte, mind az egyetem munkatársai, mind 
a látogatók visszajelzései alapján nagy sikerrel zárták a szombati 
napot. Konklúzióként levonható, hogy a lakosságnak egyértel-
műen van igénye az ilyen típusú rendezvényekre. – Ma, amikor az 
online térből információk tömkelege zúdul ránk, különösen fon-
tossá vált, hogy elérhetőek legyenek olyan megbízható fórumok, 
ahol a laikus érdeklődők egy-egy témában hiteles szakemberek-
től kaphatnak válaszokat a kérdéseikre – mondta. 
A szakmai programokat délelőtt és délután is koncertek színesí-
tették, a fellépők, énekesek az egyetem két orvostanhallgatója, 
Molnár Regina és Takács Félix, illetve dr. Kiss Kata gyermekor-
vos rezidens voltak.
A szombati programra az egyetem rektora is ellátogatott. Dr. 
Merkely Béla Pál Feri atya előadása előtt üdvözölte a nagy 
számban megjelent közönséget, valamint köszönetét fejezte ki 
az egyetem munkatársainak a rengeteg befektetett munkáért, és 
a programok zökkenőmentes lebonyolításáért.
A Mentálhigiénés Nap után következő rendezvényre, a Egészség-
tudományi Kar által szervezett Egészségtudomány a mindenna-
pokban című eseményre október 4-én kerül sor. A közel ötven-
féle előadásra és interaktív workshopra az egyetem Semmelweis 
250-es honlapján lehet regisztrálni.

Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Kellermayer Miklós: Az oktató 
küldetése, hogy példakép legyen

A graduális képzés átalakításának egyik alapvető célja, hogy nagyon jó tudású, gondolkodásra és döntésre képes leendő orvosokat 
képezzünk – mondja dr. Kellermayer Miklós. Az Általános Orvostudományi Kar új dékánja számára rendkívül fontos a hallgató-
centrikus szemlélet, a hallgatókat támogató rendszerek fejlesztése, a közösségépítés.

A kurrikulumreform teljes körű bevezetése, hatékony pályára állí-
tása a legfontosabb feladata dr. Kellermayer Miklósnak, az Általá-
nos Orvostudományi Kar július 1-jével kinevezett új dékánjának. 
Az előzményekkel kapcsolatban elmondta, a megújuló kurriku-
lum szerkezetének kidolgozásával közvetlenül a kari tanács 2018. 
októberi, dékáni pályázatát támogató döntését követően bízta 
meg rektori biztosként dr. Merkely Béla, aki közvetlenül is részt 
vett a munkában. Az új dékán úgy véli, bátorság kellett a változ-
tatáshoz, ennek a nagyívű, a rektor által meghirdetett program-
nak a keresztülviteléhez. Ugyanakkor – bár a szerkezet változik – 
tartalmilag nem állt a feje tetejére a tanrend, hiszen építünk a jó 
tradícióinkra – hangsúlyozta. 
A legfontosabbnak azt tartja, hogy a hatékony és letisztult új kurri-
kulumban sikerült precízen megfogalmazni a célokat, így például 
azt, hogy a graduális oktatást úgy kell átalakítani, hogy nagyon 
jó tudású, gondolkodásra és döntéshozásra képes leendő orvoso-
kat képezzünk. A döntéshozáshoz bátorság kell, ez egy szemlélet-
beli kérdés, amit személyes példamutatással lehet elérni, átadni 
– emelte ki. Nekünk oktatóknak, és majd később a hallgatóknak 
is, az kell legyen a legfontosabb küldetésünk, hogy példaképekké 
váljunk – fogalmazott. A  szemléletformáláshoz szükséges az is, 
hogy a klinikai modulban kiemelt szerepet kapjon a kiscsoportos 
oktatás, lássák a hallgatók, hogyan hozzuk meg ezeket a döntése-
ket – tette hozzá. A letisztult struktúrában az elméleti, preklinikai, 
majd a klinikai modulba tartozó tantárgyak egymásba szövődően 
következnek, a belső redundanciák minimalizálására törekedtek. 
Dr. Kellermayer Miklós elmondta azt is, hogy január óta minden 
intézetbe és klinikára ellátogatott. Leendő dékánként, de rektori 
biztosként is fontos volt számára, hogy megszólítsa a kari közös-
ségeket, beszélgessenek a problémákról és a közös célokról.
Az új kurrikulummal kapcsolatban kiemelte még, hogy szep-
tembertől létrejön a tiszta blokkok rendszere a klinikai modul-
ban, a hallgatók egy nap egy képzőhelyen lesznek, aktív fóku-
szált jelenléttel együtt lüktetnek, lélegeznek a klinika életével – 
mutatott rá, hozzátéve, hogy a héten közbeiktatott szabadnapo-
kon pedig tudják végezni az egyéb tevékenységeiket (pl. TDK- és 

demonstrátori munka). A  dékán fontosnak érzi a demonstrátori 
rendszer erősítését, ami egyrészt megalapozza azt, hogy a hallga-
tók később jó oktatókká váljanak, de a jelenlegi oktatók növekvő 
terhein is enyhíteni tud. Az új kurrikulum összességében nagyon 
hallgatóbarát lett, de egyúttal biztosítja, hogy hivatásukra felké-
szítő, magas értéket hordozó oktatást kapjanak az itt tanulók – 
jelentette ki a dékán, aki számára a hallgatóközpontúság általá-
nosságban is nagyon fontos. Mint elmondta, két gyermeke már 
orvosként végzett, egyikük kutatóorvos, másikuk PhD-hallgató, 
míg a legkisebb most lesz másodéves az ÁOK-n. Így az ő szemü-
kön keresztül is beleláthatott, hogy milyen nehézségekkel küzde-
nek az orvostanhallgatók, mennyire próbára teszi őket a képzés. 
Dr. Kellermayer Miklós fontosnak tartja, hogy átsegítsék a nehéz-
ségeken a hallgatókat, szellemi és lelki értelemben is.
Kiemelt feladatai között említette a hallgatói támogatórendszerek 
fejlesztését is, így például egy átlátható, a hallgatókat és oktató-
kat is segítő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat létrehozását, az óra-
rendtervezés és az elektronikus rendszerek fejlesztését. Utóbbi 
terület személyesen is fontos számára, és az oktatásmódszertani 
fejlesztésekben is szeretné, ha megjelenne a modern informati-
kai eszköztár (pl. applikációk, számítógépes szimulációs progra-
mok). Az oktatásmódszertan egyébként is kulcskérdés számára, 
hiszen – mint mondja – folyamatosan változó korban kell nagyon 
hatékonyan oktatnunk. Erősen támogatja a skill típusú oktatás 
továbbfejlesztését, a karon már elindult belső ösztönző, hono-
ráló rendszer, valamint a hallgatói visszajelzési rendszer maga-
sabb szintre emelését. 
Elengedhetetlennek érzi, hogy találkozási pontokat biztosítson a 
magyar és a nemzetközi hallgatók számára, akár a képzés kere-
tein belül is. Kulcsfontosságúnak tartja ezért is a közösségépítő 
programokat, és azt, hogy legyen dialógus a hallgatói közösség-
gel. Mint mondja, az ő ajtaja nyitva áll, rendszeresen tart majd 
fogadóórát és dékáni fórumokat is tervez. Kitért a családbarát 
szemlélet fontosságára is, és arra, hogy ha valaki igent mondana 
a gyermekvállalásra már az egyetemi évek alatt, ebben az egye-
temi struktúra ne akadályozza, kapjon segítséget akár egyéni tan-
renddel.
Szólt arról, hogy a tudományos kutatás kiemelten fontos szerepet 
játszik az életében, saját kutatásait új feladatköre ellenére is min-
den áron folyatni fogja, emellett – bár a területet összegyetemi 
szinten a rektorhelyettes felügyeli – dékánként mindent megtesz, 
hogy a maga eszközeivel segítse a tudományos kutatás fejleszté-
sét, az innovációt. Fontos, hogy megjelenjenek olyan mechaniz-
musok, amik túlmutatnak egy-egy intézet keretein, például közös 
facilitások, együttműködések. Létfontosságúnak tartja a hazai és 
nemzetközi orvosképző műhelyekkel a kapcsolattartást, az élénk 
és termékeny dialógust.
Dr. Kellermayer Miklós kérdésünkre elmondta, az egyetem rek-
tora és az egyetemen belül egy főleg klinikusokból álló, hasonló 
értékrendet és pozitív, szárnyaló energiákat felmutatni igyekvő 
oktatói tudományos közösség szólította meg, erre válaszul 
pályázta meg a dékáni posztot.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Benyó Zoltán: Kölcsönös motiváción 
alapul a doktori képzés kiválósága

Kulcsfontosságú, hogy az egyetem saját hallgatóinak aránya jelentős legyen a doktori képzésben részt vevők között, hiszen ők 
jelentik az oktatói-kutatói utánpótlást – hangsúlyozta dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács július 1-jével kinevezett új elnöke. 

Az idei tanévtől másfélszeresére nőtt az állami ösz-
töndíjas helyek száma a Semmelweis Egyetem Rácz 
Károly Doktori Iskolájában, ahol a maximális keret-
létszámot feltöltve 156 ösztöndíjas hallgató kezd-
heti meg doktori képzését szeptembertől – mondta 
dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács július 1-jével 
kinevezett új elnöke, aki az elmúlt hat évben a Dok-
tori Iskola (DI) oktatási és kreditbizottságát vezette. 
Kiemelte, hogy a felvettek többsége a Semmelweis 
Egyetemen végzett hallgató. Kulcsfontosságú, hogy 
a saját hallgatóink aránya jelentős legyen, hiszen 
elsősorban ők jelentik az oktatói-kutatói utánpót-
lást – mutatott rá az új elnök, aki ennek elősegítését 
egyik legfontosabb feladatának tartja.
Mint emlékeztetett, a Doktori Iskola szabályzatá-
ban a közelmúltban több módosítás is történt a 
fenti célok elérése érdekében. Így a most következő 
tanévtől lehetőség van arra, hogy párhuzamosan 
végezhesse a hallgató a doktori és rezidens képzést. 
Szerettük volna elérni, hogy ne kelljen választani a 
szak- és a PhD-képzés között, hiszen korábban, ha 
valaki mindkettőt el szerette volna végezni, az a 
kartól függően 5-6 év graduális képzés után még 
további 4 év doktori, majd következő 4-5-6 év szakképzést jelen-
tett – magyarázta.
Hasonló célokat szolgál az az ösztöndíj program, amely lehetővé 
teszi, hogy a legkiválóbb TDK-hallgatók már a graduális képzés 
utolsó két évében bekapcsolódhassanak a doktori képzésbe, 
hiszen sokan közülük már az egyetem végére jelentős tudomá-
nyos eredményeket tudnak felmutatni. Ennek a programnak a 
finanszírozását jelenleg a két éve elnyert EFOP-VEKOP pályázat 
biztosítja, amely 2021-ig tart. Dr. Benyó Zoltán fontos feladatá-
nak tartja, hogy megteremtse ezt követően is a program folyta-
tásához szükséges feltételeket. Szeretné, ha minél általánosabb 
lenne, hogy a TDK-hallgatók már diplomájuk megszerzése előtt 
bekapcsolódnak a doktori képzésbe. A lehetőség az angol és 
német nyelven tanulók számára is nyitott, erről szeptemberben 
Neptun üzenetben is tájékoztatást kapnak a nemzetközi hallga-
tók – mondta. A külföldiek számának növelése a doktori képzés-
ben az egyetem nemzetközi reputációja szempontjából is jelen-
tős – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hosszú távon szeretnének 
nem itt végzett nemzetközi hallgatókat is bevonzani az önkölt-
séges képzésbe.
Azt, hogy a hallgatók már a graduális képzés alatt elkezdjék a 
PhD-t, a szeptembertől induló kurrikulum reform is segíti, amely-
ben negyedévtől az órarendbeosztás is támogatja a TDK-mun-
kában való részvételt; erre hetente dedikált napjuk lesz a hallga-
tóknak. A graduális és a doktori képzés egyidejű végzéséhez erős 
elhivatottságra, kiváló képességekre és nagy szorgalomra van 
szükség, ez a lehetőség a legkiválóbbakat szólítja meg, és éppen 
az ő itthon tartásuk és PhD-képzésbe való bekapcsolásuk a fő cél 
– fogalmazott dr. Benyó Zoltán.
A Doktori Tanács új elnöke beszámolt arról is, hogy a közeljövő-
ben lezárulhat az új, egészségtudományi doktori iskola akkredi-
tációja. Emellett, mint mondta, cél, hogy a társadalomtudomá-
nyi területtel, elsősorban szociológiai témákkal is bővüljön a kép-

zési paletta, egyelőre a meglévő doktori iskolák keretében. A PhD 
témákban nagyobb hangsúlyt kapnak a jövőben azok a területek, 
amelyekben nemzetközi együttműködésre van mód. Dr. Benyó 
Zoltán nagyon hasznosnak tartja, ha csereprogramok segítsé-
gével a hallgatók egy-két szemesztert külföldön tudnak tölteni. 
Mint kitért rá, a Heidelbergi Egyetemmel májusban egyeztettek 
a lehetőségekről, a német delegáció tagjai jelezték, hogy elsősor-
ban kardiovaszkuláris, onkológiai, sejt- és molekuláris biológiai, 
immunológiai és nefrológiai kutatások területén látnak lehető-
séget csereprogramokra. Hasonló együttműködést szeretne lét-
rehozni a Doktori Iskola több más nyugat-európai egyetemmel, 
közülük a Freiburgi Egyetemmel már folynak a tárgyalások.
Dr. Benyó Zoltán kiemelte, hogy tervei közé tartozik a PhD kuta-
tási témák számának növelése, aminek eléréséhez olyan fiatal 
kutatókat is be kíván vonni témavezetőként, akik a közelmúltban 
szerezték doktori fokozatukat.  – Az ő megszólításukra is bevezet-
tünk tavaly egy, az EFOP-VEKOP pályázatból finanszírozott prog-
ramot. Ennek lényege az első témavezetett hallgató kutatásaihoz 
nyújtott extra dologi támogatás annak érdekében, hogy a kuta-
tási pályázati források szűkössége ne akadályozza új témák indí-
tását – tette hozzá.
A Doktori Tanács elnöke rámutatott: az egyetemről megjelenő 
publikációk nagy része, több mint fele a PhD-hallgatók munkájá-
nak eredménye, ami mutatja e terület fontosságát. A PhD-prog-
ramban a legkiválóbbak vesznek részt, az ő támogatásuk a Dok-
tori Iskola legfőbb feladata – osztotta meg hitvallását, hozzátéve, 
hogy a legelkötelezettebb és legtehetségesebb hallgatókkal dol-
goznak együtt. „Az ő lelkesedésük, lendületük olyan motivációt 
jelent számunkra is, ami lehetővé teszi, hogy jó dolgok szülesse-
nek az együttműködésünkből – hangsúlyozta.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m



16interjú  Semmelweis Egyetem

Dr. Szócska Miklós: Az EKK-t ma már nem 
lehet kis karnak tekinteni

A 2010-es alapítása óta minden képzését tekintve jelentős fejlődésen ment át az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK), mely a 
július 1-jén hivatalba lépett új dékán, dr. Szócska Miklós szerint elsősorban annak köszönhető, hogy a karhoz tartozó három, 
természettudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet olyan témákkal foglalkozik, amelyek jelentős ér-
deklődésre tartanak számot. A dékán a vele készült interjúban a kar fejlesztési terveiről is beszélt.

Ma már nem lehet kis karnak nevezni az EKK-t, mivel az elmúlt 
közel 10 év munkájának eredményeként komoly fejlődést sike-
rült elérni – szögezte le dr. Szócska Miklós. Az egyik húzó terü-
let a vezetőképzés, amin belül az ún. változtatásmenedzsment 
témakörében hamarosan jó eséllyel európai támogató szakmai 
műhely lehet a kar. Nemrégiben az Egészségügyi Menedzser-
képző Központ (EMK) Lettország egészségügyi minisztériumá-
ban, annak háttérintézményeiben és a legnagyobb kórházakban 
dolgozó vezetők, vezető szakértők számára tartott változtatás-
menedzsment fókuszú programot, valamint a témában a WHO 
számára is kidolgoztak egy stratégiai anyagot. A  dékán hozzá-
tette, hogy a szociális vezetőképzés iránti nagyszámú érdeklődő 
és az ágazat növekedése miatt egy új, negyedik intézet létreho-
zását is tervezik, aminek kiszolgálása érdekében új tanári csoport 
is csatlakozott hozzájuk. 
A  Digitális Egészségtudományi Intézetben (DEI) évek óta fog-
lalkoznak mesterséges intelligenciára épülő alkalmazásokkal, és 
azzal, hogy mi minden szükséges a digitalizáció adta lehetőségek 
minél hatékonyabb kihasználásához, ezek a témák most szintén 
nagy érdeklődésre tartanak számot – folytatta dr. Szócska Mik-
lós a kar intézeteinek tevékenységét ismertetve. A Mentálhigiéné 
Intézet pedig stabilan helyt ad a társadalomtudományokhoz, 
valamint a mentális egészséghez kötődő témáknak – tette hozzá 
a dékán, érzékeltetve a kar intézeteinek sokszínű tevékenységét. 
– Minden megvan ahhoz a karon, hogy az aktív és egészséges 
öregedés kérdéskörével foglalkozzunk úgy, hogy az ezt kiszol-
gáló digitális rendszereket, intézményeket és magukat az embe-
reket is tudjuk támogatni – összegezte dr. Szócska Miklós.
A  meglévő, túljelentkezéssel és telt házzal induló képzések mel-
lett új programok helyét is látjuk, a bővülésnek jelenleg csak az 

infrastruktúra szab korlátot, aminek rendezésére várha-
tóan kormányzati és egyetemi támogatások is rendelke-
zésre állnak majd – mondta a dékán. Hozzátette, hogy a 
jelenleg szétszórtan működő képzések elhelyezése stra-
tégiai kérdéssé vált, szeretnék legalább funkciók szerint 
csoportosítani a kar egységeit. Dr. Szócska Miklós a cél-
kitűzések között említette még a láthatóságuk növelé-
sét, vagyis, hogy a jelenleg a karon zajló innovatív, gya-
korlatban megvalósuló szakmai tevékenység a publiká-
ciók számában is jobban megmutatkozzon. Ennek érde-
kében egyebek mellett új minősített oktatók célzott 
bevonását is megkezdték. Az EMK bevételeinek 85 szá-
zaléka külső projektekből származik, és ezt a megköze-
lítést szeretnénk átvinni a többi intézetre is, ami nem-
csak anyagilag kedvező, de a minőségi munkát is növeli 
– vélekedett. 
Az EKK intézetei széleskörű nemzetközi kapcsolatrend-
szerrel rendelkeznek, ezen együttműködések tovább-
építése a kar fejlesztési stratégiájának egyik alappillére. 
Már most számos nagy nemzetközi partnerintézet első 
választása vagyunk, ha konzorciumi társakat keresnek – 
mutatott rá a dékán.
Mint ismertette, számos nemzetközi projektben vesznek 

részt, egyebek mellett a WHO-val is szoros együttműködésben. – 
A  digitális egészségügyi témakörben véleményvezérnek számí-
tunk – hangsúlyozta. 
Dr. Szócska Miklós személyesen is kiemelten érdeklődik az egész-
ségügyi digitalizáció témája iránt. Mint mondta, aktuális egész-
ségpolitikai kérdésektől már szándékosan távol tartja magát, de 
az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) rendsze-
rének kialakításában egészségpolitikai szinten is részt vett, mivel 
úgy véli: az országosan egységes adatrendszer az alapja annak, 
hogy mesterséges intelligenciára épülő vagy diagnosztikai alkal-
mazásokat lehessen bevezetni. Szerinte idővel az egészségügy-
ben is megtörténik a régóta várt digitális átalakulás, hiszen ma 
már egyre több területen válik természetessé az elektronikus 
ügymenet a papíralapú ügyintézés helyett. Leszögezte ugyanak-
kor, hogy a digitalizációban sem tűnik el az ember, ezek a rend-
szerek ugyanis a betegeket és az egészségügyben dolgozókat 
kell hogy támogassák, ők fejlesztik, tanítják majd ezeket.
Az EKK alapvetően társadalomtudományokkal foglalkozó intéze-
tei 2010-ben álltak össze egy karrá. Azóta – bár jelentősen növe-
kedett a hallgatók és oktatók száma – a kar vezetése arra törek-
szik, hogy az intézetek légköre befogadó és nyitott legyen, és aki 
idejön, az olyan szervezeti kultúrával találkozzon, amit maga is 
példaként használhat. Dr. Szócska Miklós szerint egészségügyi 
vagy szociális környezetben különösen fontos, hogy a munka-
hely, vagyis az a környezet, ahol az emberek a napjaik nagy részét 
töltik, élhető legyen. – Az, hogy itt milyen élmények érnek min-
ket, hatással van arra, hogy milyen emberek vagyunk magánéle-
tünkben – vélekedett.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Négy szakképző iskolával bővült az egyetem

Az egészségbiztosítási terület a szívügye az új 
pénzügyi igazgatónak

A szenátusi teremben fogadta dr. Merkely Béla rektor a Semmelweis Egyetemhez csatlakozott négy középfokú egészségügyi 
szakképző iskola vezetőjét. 

Június óta vezeti a Pénzügyi Igazgatóságot Reif Lászlóné Katalin, aki többéves egészségbiztosítási vezetői munkatapasztalattal 
érkezett a Semmelweis Egyetemre. 

A szakgimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzést folytató 
három budapesti és egy salgótarjáni iskola 2019. augusztus 
1-jével kapcsolódott az egyetemhez, ezzel pedig a felsőoktatási 
mellett a középfokú egészségügyi szakképzés is bekerült a 250 
éves Semmelweis Egyetem képzési kínálatába. Azzal, ha az egye-
temen belül van az egészségügyi középfokú képzés – a számos 
szinergizmust kihasználva – meg tudjuk emelni a jelentkezők, 
a végzettek és végső soron az elhelyezkedők számát is – hang-
súlyozta a rektor a Semmelweis Egyetemhez csatlakozott négy 
egészségügyi szakképző iskola igazgatójával folytatott megbe-
szélésen. Dr. Merkely Béla emlékeztetett arra, hogy rektori prog-
ramjában is szerepelt a szakdolgozóképzés kérdésköre, hiszen az 
ágy melletti munka dandárját zömmel a középiskolai végzettség-
gel rendelkező nővérek végzik. Rámutatott arra, hogy az egye-
temi klinikák gyakorlótérként funkcionálhatnak a középfokú kép-
zés számára is. Az orvos- és egészségtudományért felelős intéz-
ményként az egészségügy minden szektorára szeretnénk hatni, 
márpedig e szegmens nélkül féllábú a rendszer – fogalmazott. 
A megbeszélésen többek mellett jelen volt Mayer Andrea, az 

Reif Lászlóné Katalin mindig is pénzügyi-szám-
viteli területen dolgozott, rövid ideig egy vál-
lalkozásnál, majd a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelőnél (NEAK, korábban OEP), ahol 
elkötelezte magát az egészségbiztosítás iránt. 
Az egyetemi közeg kapcsán elmondta, hogy 
bár egészségügyi területen komoly pénzügyi 
szakmai tapasztalattal rendelkezik, de kifeje-
zetten örül, hogy az oktatás és a kutatás finan-
szírozásával ezen a munkahelyen mélyebben 
foglalkozhat, mert abban hisz, hogy az ember-
nek élete végéig tanulnia kell. Olyannyira, 
hogy egyik hobbija is a tanulás; szabadide-
jében is szívesen forgat szakkönyveket és jár 
különböző pénzügyi témájú tanfolyamokra.  – 
Közgazdasági szakközépiskolába jártam, ahol 
olyan tanáraim voltak, akik megszerettették 
velem ezt a világot, illetve pályafutásom alatt olyan emberek-
kel találkoztam, akik hivatásként élték meg a pénzügyi-számviteli 
munkát, így magam is hivatásként tekintek erre a területre – val-
lotta Reif Lászlóné.
 – Az egészségbiztosítás, egészségügy olyan szociális háló, ami 
megragadja az embert, és aki megismeri, hosszú távon kötődik 
hozzá – vélekedett az igazgató, aki kifejezetten fontosnak tartja 
a szigorú szabályozást és a szabálykövetést. Hozzátette, hogy a 
Semmelweis Egyetemnek nagyon alaposan kidolgozott és jó sza-
bályzatai vannak, ezek betartásával és betartatásával szerinte az 

iskolák fenntartói feladatainak ellátására közvetlenül a rektor alá 
rendelt szervezeti egységként létrejött Szakképző Köznevelési 
Intézmények Főigazgatósága (SZKIFI) megbízott főigazgatója, az 
iskolák igazgatói pedig bemutatták intézményeiket: Terdikné dr. 
Takács Szilvia a Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnázi-
umát, Gavallérné Kancsal Ágnes a Semmelweis Egyetem Raoul 
Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját, Románné 
Kolozsi Andrea Mónika a Semmelweis Egyetem Kanizsai Doroty-
tya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját, vala-
mint Zaja Roland, a Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác 
Szakképző Iskoláját.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek/2019/09/17/negy-egeszseg-
ugyi-szakkepzo-iskolaval-bovult-a-semmel-
weis-egyetem/

egészségügyi szakmai munka is erősíthető. 
Mint elmondta, épp az egészségügyi terület 
iránti elkötelezettsége miatt nagy vágya volt, 
hogy a tudását olyan helyen kamatoztassa, 
ahol minden ehhez kapcsolódó tevékenység 
együtt van – ez pedig az egyetemi közeg. Az 
egészségügy azért is szerelem, mert lehetősé-
get jelent segíteni az embereken, ami szociá-
lisan érzékeny személyiségként mindig is fon-
tos volt számára. 
A Pénzügyi Igazgatóság két osztályán mintegy 
60-an dolgoznak, a feladataik közé tartozik 
például a pénzügyi és számviteli folyamatok, a 
beszámoltatás, pénzügyek kezelése, utalások, 
pénzforgalom megteremtése. Vezetői elődje, 
a jelenlegi gazdasági főigazgató, Baumgart-
nerné Holló Irén által elindított magas szín-

vonalú működés fenntartása, folytatása és – közös munkával – 
annak minőségi fejlesztése egyben inspirációt is jelent számára 
– fogalmazott. Keresztes Eszter

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság 

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/08/05/az-egeszsegbiztositasi-teru-
let-a-szivugye-az-egyetem-uj-penzugyi-igaz-
gatojanak/
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Diplomaátadók az egyetem hat karán

A Semmelweis Egyetem hat karán összesen 1401 hallgató fejezte be tanulmányát és vehette át oklevelét a nyár eleji avató ünnep-
ségeken, amelyeket kronológiai sorrendben tekintünk át.

Felvételi 2019: szakterületén a 
Semmelweisen volt a legmagasabb a 
ponthatár 
2119 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetem hat 
karára az általános felvételi eljárásban, míg húszan a pótfel-
vételi keretében jutottak be. Az orvos- és egészségtudomá-
nyi területen a korábbi éveknek megfelelően a Semmelweis 
képzéseire való bejutáshoz volt szükség a legmagasabb pont-
számra. Az egyetem népszerűsége töretlen a hallgatók köré-
ben, csaknem minden kar minden képzése teljes kapacitással 
tud indulni a 2019/20-as tanévben – értékelte az idei felvételi 
eljárást dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes.

Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) 587 sikeresen záró-
vizsgát tett hallgatót avattak orvosdoktorrá a Papp László Buda-
pest Sportarénában. A 371 magyar, 156 angol és 60 német 
nyelvű képzésben rész vett hallgatót dr. Merkely Béla, az egye-
tem rektora és dr. Hunyady László, az ÁOK június 30-án lekö-
szönt dékánja kézfogásukkal avatta orvosdoktorrá. – Egy csodá-
latos hivatást sajátítottak el, amelyhez meggyőződésem, hogy 
felvérteztük Önöket a kellő tudással és készségekkel – mondta 
dr. Merkely Béla rektor a felavatott orvosoknak. – A képzés sike-
rét mutatja a nagyszámú külföldi hallgató, valamint az, hogy a 
Semmelweis Egyetemen végzett orvosok ott vannak a világ leg-
nagyobb egészségügyi ellátó intézményeiben – fogalmazott dr. 
Hunyady László. 
A Gyógyszerésztudományi Kar doktorrá avató ünnepségén dr. 
Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és dr. Zelkó 
Romána dékán kézfogással fogadta gyógyszerészdoktorrá a 131 
végzőst a Madách Színházban.  – Önök nem foglalkozást, hanem 
hivatást választottak, amely a másik ember szolgálatára irányul 
– szólt a friss diplomásokhoz dr. Zelkó Romána. Hangsúlyozta: 
manapság egy gyógyszerésznek a hagyományos feladatok mel-
lett az egészségtudatos életvitel kialakításában is szerepe van. Dr. 
Hankó Balázs sok sikert kívánt az avatottaknak hivatásuk gyakor-
lásához.

406-an vehették át oklevelüket az Egészségtudományi Kar Buda-
pest Kongresszusi Központban tartott ünnepségén, ahol a vég-
zett hallgatókat eskütételük után dr. Merkely Béla rektor és dr. 
Nagy Zoltán Zsolt dékán avatta diplomásokká. – Büszkén 
elmondhatják magukról, hogy egy nagy és sokszínű egyetem-
nek voltak a hallgatói, és diplomájukban olyan intézmény neve 
szerepel, melyet világszerte ismernek és elismernek – mondta 
beszédében dr. Nagy Zoltán Zsolt. Az ünnepségen ápoló, gyógy-
tor nász, egészségturizmus szervező, dietetikus, mentőtiszt, szü-
lésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, képalkotó diagnoszti-
kai analitikus, optometria, ápolás MSc, egészségügyi tanár MSc, 
fizioterápia MSc, táplálkozástudományi MSc, addiktológiai kon-
zultáns, podiáter, valamint egészségtudományi szakfordító tol-
mácsszakokon, szakirányon, illetve specializáción végzettek 
vehették át okleveleiket.
A Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében vették át okleve-
leiket az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézeté-
nek szociális munka mesterképzésén és laktációs szaktanácsadó 
szakirányú továbbképzési szakán végzett hallgatói. A két képzés 
közös ünnepségén összesen 41 oklevelet adtak át. Dr. Pethesné 
Dávid Beáta, az intézet igazgatója köszöntőjében felidézte, hogy 
a rendszerváltás hívta életre a szociális szférában dolgozó szak-
emberek képzését. Sem az egyéni, sem a társadalmi problémák 
nem szűntek meg napjainkra sem, ezért is fontos a most végzet-
tek munkája – emelte ki. A szociális munka mesterképzésen 22, a 
laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon 19 fő 
vehetett át oklevelet. A kar mentálhigiénés lelkigondozó képzé-
sén 40 végzős vehette át elismerő oklevelét a Párbeszéd Házá-
ban. 
A Pető András Kar oklevélátadó ünnepségén 32 óvodapedagó-
gus és 24 tanító specializációs konduktor vehette át oklevelét a 
Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében. Az avatási ünnep-
ség keretében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, 
valamint dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán kézfogásuk-
kal fogadta konduktorrá az 56 végzős hallgatót. – Ezennel belép-
tek azon szakemberek körébe, akiknek feladatává vált Pető And-
rás szellemi örökségének gondozása – fogalmazott a dékán. Dr. 
Bánhidy Ferenc beszédében elismerően szólt a Pető András Kar 
egyetemen betöltött szerepéről, valamint a konduktor szakma 
áldozatos és gyakran kihívással teli feladatairól.
A Fogorvostudományi Kar 140 végzős hallgatóját eskütételüket 
követően dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, dr. Ger-
ber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja és dr. Ács Nán-
dor, az ÁOK dékánhelyettese avatta fogorvosdoktorrá a Madách 
Színházban rendezett ünnepségen. A 91 magyar, 35 angol és 14 
német nyelvű képzésben részt vett hallgatót dr. Gerber Gábor 
köszöntötte, aki hangsúlyozta: a Semmelweis-diploma kiváló 
útlevél Európában és világviszonylatban is, nemcsak a klinikai 
munkában, hanem a tudományos kutatások terén is. Dr. Hermann 
Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében arra kérte a frissen 
felavatott doktorokat, hogy esküjükhöz híven szolgálják ember-
társaik gyógyulását. 

Szerkesztette: Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A tudósítások és képgalériák teljes terjedelemben 
megtalálhatók a Semmelweis Hírek Hallgatói élet 
és oktatás menüpontjában: http://semmelweis.
hu/hirek/category/hallgatok-oktatas/
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Munkatársak és hallgatók közösen szépítették meg 
az egyetem főépületének kerítését

Elérhető a 250. jubileumi év arculati kézikönyve

Az egyetem közel százötven hallgatója és munkatársa vett részt a dr. Merkely Béla rektor és a Hallgatói Önkormányzat által 
csapatépítő önkéntes munkaként meghirdetett kétnapos kerítésfestésen. A program keretében a Semmelweis Polgárok közösen 
szépítették meg az egyetem főépületének több mint százéves kerítését.

A Semmelweis Egyetem a 2019/2020-as tanévben ünnepli alapításának 250. évfordulóját. Ez alkalomból a Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Igazgatóság új, az ünnepi tanév során alkalmazandó arculati elemeket terveztetett az emlékévet koordináló 
szervezőbizottság jóváhagyásával, melyek formai és tartalmi elemeit külön arculati kézikönyv szabályozza.

Az arculati elemek célja, hogy kifejezzék az 
egyetem önmagáról és 250 éves hagyományá-
ról, történetéről alkotott képét, valamint azt a 
presztízst, mely az oktatás, kutatás és betegel-
látás területén jellemzi az intézményt. A jubi-
leumi címer és logó, a hivatali kommunikáci-
óhoz szükséges elemek (névjegykártya, levél-
papírok, borítékok), az e-mail aláírás, az előa-
dásanyagok prezentációs formái és az okle-
velek mind az egységes ünnepi arculat részét 
képezik. A jubileumi arculati elemeket, sablo-
nokat, valamint az arculati kézikönyvet a sem-
melweis.hu/250 honlapról lehet letölteni.
A kézikönyv a szervezeti egységek és az egye-
temi polgárok számára kíván útmutatót adni annak érdekében, 
hogy az intézmény mindenkor egységes ünnepi arculattal jelen-
jen meg a nyilvánosság előtt az emlékév alatt. A kézikönyvben 

Fontos, hogy Semmelweis Polgárként érez-
zük sajátunknak az egyetemet, és tegyünk 
érte mi magunk is, szépítsük a környezetün-
ket, vigyázzunk rá – hangsúlyozta dr. Mer-
kely Béla rektor a Hallgatói Önkormányzattal 
közösen meghirdetett önkéntes kerítésfestés-
sel kapcsolatban. Emellett a közösség, a csa-
pat építését is szolgálja, ha az oktatók, egye-
temi munkatársak és hallgatók közösen feste-
nek, együtt tesznek valamit az egyetemün-
kért – mondta a rektor, aki több más vezető-
vel együtt maga is részt vett a festésben.
A két nap alatt összesen, egymást váltva közel 
százötven munkatárs és hallgató vett részt az 
önkéntes programon, amelynek eredménye-
ként megszépült az egyetem főépületének is 
helyt adó Belső Klinikai Tömb kerítésének egy 
része. A munka szakszerűen a kerítés drót-
kefével történő megtisztításával kezdődött, 
majd a portalanítást követően került fel a fes-
ték. Az eszközöket és anyagokat, így a mun-
kavégzéshez szükséges, előírásszerű védőesz-
közöket (maszk, kesztyű, védőszemüveg), valamint a balesetvé-
delmi oktatást az egyetem Műszaki Főigazgatósága biztosította. 
A kivitelezés helyszínén a főigazgatóság szakemberei felügyelték 
és szükség esetén segítették a munkát.
Az augusztusi kerítésfestést már a közösségépítést célzó jubile-

umi programok keretében szervezték. Az év folyamán további, 
a közösséget építő és a Semmelweis Egyetemet szépítő progra-
mokra is sor kerül.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

foglaltakat valamennyi olyan esetben alkal-
mazni kell, amikor a 2019/2020-as tanévben a 
Semmelweis Egyetem, vagy annak valamely 
szervezeti egysége hivatalosan – akár online, 
akár offline – megjelenik, így kiemelten fontos, 
hogy az egyetem képviseletét ellátó valameny-
nyi személy, szervezeti egység egységesen, vál-
toztatás nélkül használja az arculati elemeket. 
A  kézikönyv szakmai felügyeletét az egyetem 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igaz-
gatósága látja el.
A jubileum alkalmából reprezentatív imázsfilm 
is készült, amely narrációk, interjúk és egy idő-
vonal segítségével röviden ismerteti a negyed 

évezredes egyetem múltját, jelenét és jövőbeli célkitűzéseit. A 4,5 
perces film megtekinthető a Semmelweis 250-es honlapon, vala-
mint az egyetem Youtube-csatornáján. 

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m



20asklepios campus hamburg  Semmelweis Egyetem

Erfreuliche Sommerbilanz am ACH

Am 19. Juli haben 51 Absolventinnen und Absolventen des achten Studienjahrgangs in Berlin in einer Feierstunde ihre Diplome 
überreicht bekommen. Die Namen von 31 Dozentinnen und Dozenten vom ACH finden sich auf der FOCUS TOP Ärzte-Liste 2019. 
Und beim dritten Alumni-Treffen am 7. September freuten sich zahlreiche Ehemalige über das Wiedersehen in Hamburg. 

Achter Studienjahrgang am ACH 
erhält Diplome in Berlin 

Am 19. Juli haben 51 Studierende des achten Jahrgangs des Ask-
lepios Campus Hamburg (ACH) in Berlin ihre Diplome in der 
ungarischen Botschaft verliehen bekommen. Zu der achten ACH 
Diplomverleihung hatten der Botschafter von Ungarn, Dr. Péter 
Györkos, gemeinsam mit Prof. Dr. Béla Merkely, Rektor der Sem-
melweis Universität, sowie Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Repräsen-
tant des Dekans der Medizinischen Fakultät am ACH, eingeladen. 
Aus Budapest waren außer dem Rektor auch Prof. Dr. Miklós Kel-
lermayer, Dekan der medizinischen Fakultät, Prof. Dr. Alán Alpár, 

Drittes ACH Alumni-Event zog viele 
Ehemalige an

Beim ACH Alumni-Event am 7. September freuten sich zahlreiche 
Ehemalige sowie Vertreterinnen und Vertreter vom Campus über 
das Wiedersehen in Hamburg. Im Laufe des Abends bekamen sie 
bei diesem dritten Treffen gleich drei Mal Aktuelles zu hören: Über 
die Entwicklungen im Verein sprach dr. med. Nadja Hirschfeld, 
1. Vorsitzende des Alumni Vereins, über Neuerungen am Campus 
Dr. Christoph Jermann, Geschäftsführer der Asklepios Medical 
School, sowie über die Digitalisierung in der Medizin der Gast-
redner des Abends, PD Dr. med. Sebastian Kuhn MME, Oberarzt 
im für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Universitätsklinik 
Mainz und Mitglied des Hochschulforums Digitalisierung. 

Nicola Sauter-Wenzler

Vizerektor für das internationale Studium sowie Prof. Dr. Vero-
nika Müller, Beauftragte des Rektors für die Organisation und 
Entwicklung der klinisch-praktischen Lehre von ausländischen 
Studierenden , angereist. Gemeinsam mit ihnen nahmen auf der 
Bühne die beiden Vertreter aus Hamburg Platz, Prof. Dr. Péter 
Bucsky, Repräsentant des Rektors am ACH, sowie Prof. Dr. Karl J. 
Oldhafer, der auch das Grußwort sprach.

Prof. Merkely bezeichnete den Tag als Höhepunkt im Leben 
der jungen Ärztinnen und Ärzte. – Sie haben ihr Ziel erreicht. 
Die Welt wird dadurch, dass Sie Menschen medizinisch behan-
deln, ein Stück besser werden.–  Gleichzeitig erinnerte er an den 
diesjährigen 250. Geburtstag der Semmelweis Universität und 
bezeichnete ihn als einen Meilenstein, der den Blick auf die nahe 
Zukunft (Einführung eines neuen Curriculums) sowie die ferne 
Zukunft (2030 will die Semmelweis Universität unter den Top 100 
Universitäten der Welt sein) lenkt. 

Zum neuen, weiteren Höhepunkt des Tages wurde das Gruppen-
foto vor dem Brandenburger Tor. Die laut jubelnden Absolventin-
nen und Absolventen zogen die Blicke und Neugier vieler Passan-
ten und Touristen auf sich. Noch lange genossen die frischgeba-
ckenen Ärztinnen und Ärzte, ihre Familien und Freunde zusam-
men mit den Gästen aus Budapest und dem gesamten ACH Team 
aus Hamburg bei einem Empfang im ersten Stock der Botschaft 
die Gastfreundschaft der Ungarn. So auch Prof. Alpár, der extra 
aus Dublin angereist war, um erstmals an der ACH Diplomfeier 
teilzunehmen. Er freute sich sichtlich darüber, viele bekannte 
Gesichter aus seinen Anatomie-Vorlesungen in Budapest wieder 
zu erkennen.

Immer mehr TOP-Ärzte 
unterrichten am ACH 

Die Zahl der Asklepios Ärzte, die 
sich im aktuellen FOCUS-Son-
derheft Gesundheit – Deutsch-
lands TOP-Ärzte 2019 zum ersten 
oder auch wiederholten Male 
wiederfinden, ist 2019 wieder 
deutlich gestiegen: 49 nationale 
Spitzenmediziner, von denen 
drei sogar in mehr als einem 
Fachgebiet als Experten gel-
ten, arbeiten in Asklepios-Kliniken. 31 dieser Experten und 
damit fast zwei Drittel sind als Dozentinnen und Dozenten 
am ACH tätig, sieben von ihnen sogar als fachverantwortli-
che Dozenten. Im vergangenen Jahr lag die Zahl noch bei 
21. Die Focus-Ärzteliste gilt als wichtiger Wegweiser sowohl 
für Patienten als auch für Mediziner. Sie dient als verlässliche 
Quelle, um deutschlandweit ausgewiesene Spezialisten für 
die Behandlung von unterschiedlichen Erkrankungen und 
Verletzungen zu finden.

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

http://www.asklepios.com/ach
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Rektori szintre emeli az együttműködést a 
Karolinska Intézettel a Semmelweis Egyetem

Az ETK-ra látogatott az amerikai George Washington 
Egyetem delegációja

Dr. Merkely Béla rektor június végén a stockholmi Karolinska Intézetbe látogatott, amelynek elsődleges célja a két intézmény 
között eddig fennálló kapcsolatok rektori szintre emelése és intézményesítése volt. 

Egy idén májusban kötött közös együttműködési megállapodás gyakorlati megvalósításáról tárgyaltak az Egészségtudományi Kar 
(ETK) vezetői az amerikai George Washington University (GWU) több karának képviselőivel. 

A rektori delegáció tagjai dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Inté-
zet igazgatója, dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísér-
leti Rákkutató Intézet igazgatója, valamint dr. Pop Marcel, a 
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője voltak.
A Semmelweis Egyetem és a Karolinska Intézet közötti partnerség 
több mint egy évtizedes múltra tekint vissza és az elmúlt évek-
ben elsősorban a patológia és a kardiológia területére koncent-
rált. További együttműködési felületeket generál a Karolinska 
Intézet és a Semmelweis Egyetem tagsága az EIT Health és a 
Eurolife szakmai szervezetekben.
A rektori látogatás programja egy megbeszéléssel kezdődött, 
amelyen többek mellett részt vett dr. Ole Petter Ottersen, a 
Karolinska Intézet elnöke, aki ismertette az intézmény 2030-ra 
tervezett stratégiai céljait és vízióját, melyben a nemzetközi esítés 
jelentős szerepet kap. Hangsúlyozta, hogy mindkét intézmény 
szakegyetem, ezáltal a strukturális különbségek ellenére számos 
közös vonással is rendelkeznek, rokonegyetemeknek tekinthetők. 

A GWU School of Nursing karának képviselői dr. Nagy Zoltán 
Zsolt, az ETK dékánja vezetésével ellátogattak az Ápolástan és a 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszékre, a Csa-
ládgondozási Módszertani Tanszékre, illetve az Epidemiológiai 
Tanszékre, ahol az ottani vezetők mutatták be a helyi oktatási gya-
korlatot és kutatási projekteket, emellett szó esett az egészségtu-
dományi területen dolgozók munkaerőpiaci helyzetéről és a leg-
nagyobb népegészségügyi kihívásokról is. Dr. Pamela Jeffries 
dékán világszinten elismert szakértője a szimulációs oktatásnak, 
így ez a terület különösen nagy hangsúlyt kapott a megbeszélésen.  
A GWU másik kara, a School of Medicine and Health Sciences 
képviselői, dr. Reamer Bushardt dékánhelyettes vezetésével 
bepillantást nyerhettek a Dietetika és Táplálkozástudományi Tan-
szék, a Fizioterápia Tanszék, az Ápolástan Tanszék, a Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék, a Társadalomtudo-
mányi, illetve az Addiktológiai Tanszék működésébe. Mindkét kar 
számára kiemelt területnek számít, így további együttműködési 
lehetőségeket kerestek az öregedéssel kapcsolatos kutatások és 
az idősellátás, valamint a függőségek (drog- és gyógyszerfüggő-
ség) innovatív módszerekkel történő kezelése területén. A meg-
beszéléseken rávilágítottak: az országok eltérő gazdasági hely-
zete ellenére azonosak a legnagyobb egészségügyi kihívások, 
és az amerikai fél is hasznosítani tudja az alacsonyabb költség-
vetésből működő, de mindenkire kiterjedő magyar egészségügyi 
ellátás gyakorlatait. Szó esett még azokról a pályázati források-
ról is (Erasmus, Horizon 2020, amerikai alapítványok), melyek fel-

Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetemen zajló 
kurrikulumfejlesztés összhangban van a Karolinska Intézet által 
végzett fejlesztéssel, melynek során az oktatás nemzetköziesí-
tése, az oktatói és hallgatói mobilitás ösztönzése kiemelt szerep-
hez jut.
A megbeszélésen a Eurolife programról és a hálózaton belüli 
együttműködések kiaknázásának lehetőségeiről is részletesen 
tárgyaltak a partnerek. 

Módos Diána
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek /2019/07/15/rektori-szintre-eme-
li-az-egyuttmukodest-a-karolinska-intezet-
tel-a-semmelweis-egyetem/

használásával megvalósíthatók a tervezett szakmai programok. 
A  látogatás során az amerikai egyetem képviselői 10-12 olyan 
területet láttak, ahol együttműködés indulhat az intézmények 
között

Forrás: Egészségtudományi Kar 

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
ht tp://semmelweis.hu/hirek /2019/09/10/
az-etk-ra-latogatott-a-gwu-amerikai-egye-
tem-delegacioja/
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Fotókiállítás nyílt a Sürgősségi Betegellátó Osztályon

Hat kar több mint 750 elsőévese vett részt az idei 
gólyatáborban

Állandó kiállítás nyílt a Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus alkotásaiból. 
A képek között ismert magyar művészekről készült fotók és vidámságot sugárzó életképek is láthatóak. 

A Semmelweis Egyetem hat karának több mint 750 leendő elsőéves hallgatója jelentkezett a gólyatáborba, amit a hagyományok-
nak megfelelően idén is a Tatai Ifjúsági Táborban tartottak. A tábor szervezésében az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) mint-
egy 350-400 önkéntese vett részt, társszervezőként pedig idén bekapcsolódott a Hallgatói Önkormányzat is.

A 21. század orvosainak gondolkodásmódja holisztikus, beteg-
centrikus, amiben a 250 éves Semmelweis Egyetemnek és ezen 
belül a sürgősségi orvostannak nagy hagyományai vannak – 
mondta a kiállítás megnyitóján dr. Berényi Tamás, az SBO osz-
tályvezető főorvosa. A holisztikus felfogásban a művészetnek 
fontos szerepe van, mivel kikapcsolja, megnyugtatja az embe-
reket, támogatja a gyógyulásukat. Ebben nyújt segítséget az 
osztály alapítványának támogatásával megnyílt állandó kiállítás 
Keleti Éva műveiből.
Dr. Merkely Béla rektor szólt róla, hogy az egyetem minden kara 
kapcsolatban van az egészségüggyel, a betegek ellátásával. Az 
intézményben az itt gyógyított páciensek ellátása során felhal-
mozódott tudást oktatják, illetve kutatják, és innovációra törek-
szenek. Az orvosi hivatás különleges és életre szóló elkötele-
zettséggel jár – vélte a rektor. A Semmelweis Egyetem Klinikai 
 Központjának Sürgősségi Betegellátó Osztályán nyílt állandó kiál-
lítás célja a kezelésekre váró betegek és hozzátartozóik közérze-
tének javítása – tette hozzá. Végül megköszönte Keleti Éva aján-
dékát, amellyel támogatja az egyetem betegellátó tevékenységét 
és betegközpontú filozófiáját.
Egy fotográfus számára a legfontosabb, hogy képei és az általuk 
közvetített gondolatok eljussanak a nézőkhöz – vélte Keleti Éva, 

Legyenek nagyon büszkék magukra, mert Magyarország és 
Közép-Kelet-Európa legjobb egyetemére kerültek be – mondta 
köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor a gólyatábor hivatalos 
megnyitóján, arra buzdítva a leendő hallgatókat, hogy használják 
ki az ebben rejlő lehetőségeket, és legyenek az egyetem megbe-
csült polgárai. Képezzenek egy közösséget, mert szakmánk ter-
mészetéből adódóan egész életükben csapatban fognak dol-
gozni, így már most elkezdhetik a team munkára való felkészü-
lést – hívta fel a rektor a gólyák figyelmét.
A köszöntőt követően a karok vezetői, oktatói fórumokon adtak 
tájékoztatást a leendő elsőéveseknek és válaszoltak a kérdésekre.
A megnyitót megelőző napon a táborba érkező gólyákat dr. 
Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes köszön-
tötte, hangsúlyozva, hogy a jelenlévők a 250 éves Semmelweis 
Egyetem jubileumi gólyái. Olyan 250 évbe, olyan Semmelweis-csa-
ládfába csatlakoznak most be az elsőévesek, ahová többek között 
Semmelweis Ignác, Markusovszky Lajos, Balassa János, 
Hőgyes Endre tartozik – hangsúlyozta. 
A gólyatáborba az egyetem hat karáról összesen 768 elsőéves 
regisztrált. A hatnapos program egyik fő célja, hogy csapat épül-
jön a gólyákból – mondta Suszterics-Fülöp Noémi, a felsőbb 
éves hallgatókból álló Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) 
elnöke. A tábor szervezésében, lebonyolításában 350-400 önkén-
tes instruktor vett részt. Az idei évben a Hallgatói Önkormányzat 

aki szerint ez a kiállítási helyszín nagyon különleges, hiszen célza-
tosan jó hangulatot sugároz egy olyan helyen, ahol betegek vára-
koznak. 

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

M EG H ÍVÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

szeptember hónapban tartandó rendezvényére

Hogyan került Magyarországra a Munkácsy-trilógia? 
Forbáth G. Péter MD FRCP 

Emeritus professor Torontói Egyetem

A rendezvény ideje és helye:
2019. szeptember 25., szerda 17:00 óra

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

 bejárat a Thaly Kálmán u. felől,  
megközelíthető a Klinikák metróállomástól)

 Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

 Dr. Molnár László Prof. Dr. Rosivall László 
 a Baráti Kör titkára a Baráti Kör elnöke
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(HÖK) is bekapcsolódott társszervezőként a jubileumi gólyatábor 
megrendezésébe. 

Dobozi Pálma, Vona Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Vizes vb: a Semmelweis Egyetem aktív szerepet vállalt 
a válogatott egészségügyi felkészítésében

A legfontosabb feladatunk, hogy a sportolók maximális egészségi állapotban indulhassanak a versenyeken, amellyel hozzájárulha-
tunk a kiemelkedő eredmények eléréséhez – mutatott rá dr. Merkely Béla rektor a kvangdzsui világbajnokság után annak kapcsán, 
hogy a Semmelweis Egyetem aktív szerepet vállalt a magyar válogatott tagjainak kiutazás előtti sportegészségügyi felkészítésében.  

Sportprogramokkal is ünnepli az egyetem 
a 250. jubileumi évet
Kétszer 25 kilométeres gyalogos emléktúrával indult az egye-
tem alapításának 250 éves évfordulója alkalmából a Testnevelési 
és Sportközpont által szervezett szabadidős programsorozat. Az 
összesen 250 km-es táv első állomása a Bakony egyik túraútvona-
lán vezetett végig, az eseményen egyetemi hallgatók és munka-
társak is részt vettek. A Testnevelési és Sportközpont a jubileum 
tiszteletére a túrasorozat mellett egész évben számos szabadidős 
és versenysport lehetőséget kínál az egyetem hallgatóinak, dol-
gozóinak és családtagjaiknak. A programok között szerepel töb-
bek között közös futás, egy 250 mérkőzéses tollaslabda és asz-
talitenisz villámtorna, továbbá a Semmelweis Egészség Napok 
rendezvénysorozat 9. programjaként 2020. április 5-én rendezik 
meg a Semmelweis Családi Sportnapot, ahol az egyetem mun-
katársai és családtagjaik szabadidős, sport- és játékos vetélkedő-
kön vehetnek részt előzetes regisztrációt követően, illetve a hely-
színen egészségügyi szűrésre is lehetőség nyílik. 
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/13/sportprogramokkal-is-un-
nepli-az-egyetem-a-250-jubileumi-evet/

Az elmúlt egy évben a férfi és női vízilabda válogatott és a dél-ko-
reai bajnokságon középdöntőbe és döntőbe került úszók több-
sége részt vett az egyetemen egy megfelelő protokollok szerint 
megtervezett vizsgálatsorozaton – ismertette dr. Merkely Béla. 
A rektor kiemelte: a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 
2008 óta folyik sportkardiológiai ellátás, tehát 11 év tapasztala-
tára építkezve tudják a szükséges sportszemlélettel elvégezni 
ezeket a kontrollvizsgálatokat. A speciális szemlélet rendkívül fon-
tos, hiszen számos eltérés lehet az egészséges civil és az egész-
séges sportoló paraméterei között, legyen szó akár a képalkotó, 
laboratóriumi vagy terheléses vizsgálatokról. Ezen kívül végeztek 
ún. pályaméréseket is, vagyis edzés, verseny közben is mérték az 
anyagcsere paramétereket.
Ha akár csak tizedmásodpercben mérhető az, amit hozzá tudunk 
tenni a sportoló teljesítményéhez a legmagasabb szintű sporte-
gészségügyi felkészítéssel, az hozzájárulhat az éremszerzéshez, 
vagy akár a világcsúcshoz – mutatott rá dr. Merkely Béla. Pet-
rov Árpád, Hosszú Katinka edzője és Wladár Sándor, a Magyar 
Úszó Szövetség elnöke is kiemelte a Semmelweis Egyetem szere-
pét a felkészítésben a vb végén tett nyilatkozatokban, csakúgy, 
mint Petrov Iván, az utánpótlás úszó válogatott szövetségi kapi-
tánya a kazanyi junior Európa-bajnokságon.

A legutóbbi, 2017-es, Magyarországon megrendezett vizes vb 
orvos-egészségügyi stábját dr. Merkely Béla vezette, ezt köve-
tően pedig a FINA felkérte, hogy dolgozzon ki és terjesszen elő 
egy követelményrendszert, hogy milyen sportorvosi háttér szük-
séges a versenyek biztonságos lebonyolításához. Ezt a dél-koreai 
vb-n kellett először alkalmazni, dr. Merkely Béla több verseny 
esetében felügyelte a FINA tagjaként ennek megvalósulását. Az 
egyetem munkatársai közül a helyszínen volt még dr. Sydó Nóra, 
a Városmajori Klinika munkatársa, aki az úszó válogatott keretor-
vosaként végezte a sportolók helyszíni ellátását. 
A Semmelweis Egyetem és a Magyar Úszó Szövetség idén már-
ciusban kötött együttműködési megállapodást, amelynek célja, 
hogy az egyetem komplex egészségügyi hátteret biztosítson a 
magyar válogatott úszóknak. Hasonló keretmegállapodás szü-
letett júniusban a Magyar Vízilabda Szövetséggel, majd a közel-
múltban a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel.
A sportegészségügyi ellátásban a legnagyobb szerepet a 
Városmajori Klinika játssza, amely komplett belgyógyászati, ter-
helésélettani, szívgyógyászati támogatást ad. A klinikán egyre 
bővül az erre specializálódott és szakvizsgával rendelkező orvo-
sok száma. Az együttműködési megállapodásokban ugyanakkor 
az egyetem valamennyi klinikája érintett; a sportorvoslás terén 
a további leggyakoribb diszciplínák a fül-orr-gégészet, a nőgyó-
gyászat, gyermekgyógyászat és a szemészet.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek /2019/08/01/vizes-vb -a-semmel-
weis-egyetem-aktiv-szerepet-vallalt-a-valoga-
tott-egeszsegugyi-felkesziteseben/

A Semmelweis Egyetemen tett esküt a 
magyar szervátültetett válogatott

A Szervátültetettek 22. Világjátékára induló magyar válogatott a 
hazai legnagyobb transzplantációs centrumban, a Semmelweis 
Egyetemen tett ünnepélyes esküt. A  csapatnak 32 vese-, 9 máj-, 
3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és 6 csontvelő-átül-
tetett tagja volt. Többségüket az egyetem Transzplantációs és 
Sebészeti Klinikáján műtötték, és az utógondozásuk is az egye-
temen zajlik.
Az ünnepségen az egyetem részéről dr. Szabó Attila klinikai rek-
torhelyettes köszöntötte a sportolókat, kiemelve annak jelentő-
ségét, hogy a világjátékokra indulók az idén 250 éves Semmel-
weis Egyetemen tesznek fogadalmat arról, hogy sportember-
hez méltó módon fognak küzdeni. Az egyetem Magyarország és 
Közép-Európa legnagyobb szervtranszplantációs centruma mind 
a felnőtt, mind a gyermekellátás terén – emlékeztetett. 
A magyar sportolók összesen 77 érmet, közte 18 aranyat nyertek 
a játékokon. 

http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/13/sportprogramokkal-is-unnepli-az-egyetem-a-250-jubileumi-evet/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/13/sportprogramokkal-is-unnepli-az-egyetem-a-250-jubileumi-evet/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/13/sportprogramokkal-is-unnepli-az-egyetem-a-250-jubileumi-evet/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/01/vizes-vb-a-semmelweis-egyetem-aktiv-szerepet-vallalt-a-valogatott-egeszsegugyi-felkesziteseben/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/01/vizes-vb-a-semmelweis-egyetem-aktiv-szerepet-vallalt-a-valogatott-egeszsegugyi-felkesziteseben/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/01/vizes-vb-a-semmelweis-egyetem-aktiv-szerepet-vallalt-a-valogatott-egeszsegugyi-felkesziteseben/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/08/01/vizes-vb-a-semmelweis-egyetem-aktiv-szerepet-vallalt-a-valogatott-egeszsegugyi-felkesziteseben/
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Megemlékezések dr. Pető András születésének 
évfordulóján

A Semmelweis-emlékév ünnepélyes lezárása 
Chicagóban 

126 évvel ezelőtt, 1893. szeptember 11-én született dr. Pető András. A róla elnevezett Pető András Kar (PAK) a hagyományoknak 
megfelelően négy helyszínen tartott megemlékezést a konduktív nevelés megalkotója előtt tisztelegve.

A Semmelweis Egyetem delegációja dr. Merkely Béla rektor 
vezetésével Chicagóba látogatott a Chicagói Nemzetközi Sebé-
szeti Múzeum (International Museum of Surgical Science) Hal-
hatatlanok Csarnokában található Semmelweis Ignác-szo-
bor ünnepélyes koszorúzási ünnepségére. A július 7-i rendez-
vényt a Semmelweis Egyetem kezdeményezésére Magyarország 
Washingtoni Nagykövetsége és a Chicagói Főkonzulátus közö-

A megemlékezés a Farkasréti temetőben, dr. Pető András sírhe-
lyénél kezdődött, ahol Feketéné dr. Szabó Éva, a kar általános 
dékánhelyettese helyezett el virágot. Mint beszédében elmondta, 
az eltelt évek számától függetlenül, minden szeptember 11-én 
újra és újra azzal a szándékkal kell az alapító végső nyughelyé-
nél állni, hogy a kar jól őrzi Pető örökségét. A Semmelweis Egye-
temhez történt csatlakozásunkkal már két magyar óriás munkás-
ságának, értékrendjének védelme a feladatunk, akiknek életében 
számos hasonló sorsesemény és körülmény fedezhető fel: mind-
ketten a gyakorlat hősei voltak és mindkettőjüket a humánum 
vezette – emelte ki. Feketéné dr. Szabó Éva beszédében kitért rá: 
a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulóján az egye-
tem legfiatalabb karának is kötelessége felülvizsgálni, hogy a kur-
rikulumreformmal összhangban a konduktorképzés megfelel-e a 
modern követelményeknek.
Szombathelyen, dr. Pető András egykori szülőházánál is emlékez-
tek a város híres szülöttjére: a Micimackó Óvoda konduktív cso-
portjának óvodásai Antoniné Ringhoffer Csilla vezetésével virá-

got helyeztek el az emléktáblájánál. Budapesten, a PAK Kútvölgyi 
úti aulájában a kar óvodásai énekekkel, míg hallgatói Pető saját 
verseit szavalva tisztelegtek az alapító emléke előtt.
Dr. Pető András inspirációt tudott meríteni azokból az esetekből, 
amelyekkel orvosi munkája során szembesült, és – a konduktív 
nevelés rendszerének megalkotásán túlmenően – képes volt fel-
ismerni, alkalmazni a pedagógia minden olyan módszerét, amely-
lyel a neveltek alkalmassá váltak új funkciók, új megoldásmódok 
alkalmazására, a mindennapi élet lehető legönállóbb megélé-
sére – mondta köszöntőjében a kar dékánja, dr. Tenk Miklósné 
dr. Zsebe Andrea. 
A névadó egykori lakhelyénél található emléktáblánál, a Stol-
lár Béla utcában a kar általános iskolásai szavalattal emlékeztek 
Petőre, a senior konduktor munkatársak mellett pedig dr. Ács 
Nándor, az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese is 
koszorút helyezett el tisztelete jeléül.

Vona Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

sen szervezte a Semmelweis-emlékév lezárásaként. Az egyetemi 
delegáció további tagjai voltak dr. Sándor József, a Kísérletes és 
Sebészeti Műtéttani Intézet tudományos tanácsadója és dr. Pop 
Marcel nemzetközi igazgató. A rendezvényt dr. Bencsik Zita 
főkonzul nyitotta meg, köszönetet mondva az eseményt a Chi-
cagói Főkonzulátussal közösen szervező Washingtoni Nagykövet-
ség munkatársainak. 
Az ünnepségen elmondott beszédében dr. Merkely Béla kiemelte, 
hogy a világszerte az anyák megmentőjeként ismert Semmel-
weis neve és személyisége elválaszthatatlan Magyarországtól. 
Emlékeztetett arra, hogy a róla elnevezett budapesti egyetem, 
amelyet éppen 250 évvel ezelőtt alapítottak, és ahol maga Sem-
melweis is dolgozott, Magyarország és Közép-Európa orvoskép-
zésének és kutatásainak egyik vezető intézménye. Szólt a minő-
ségi magyar-amerikai tudományos kapcsolatok fontosságáról és 
ezek további erősítéséről. Kiemelte a Harvard Egyetem orvosi 
karával és a bostoni egyetemmel meglévő kiváló kapcsolatokat.  
A koszorúzás ötletadója, dr. Sándor József sebészprofesszor úgy 
fogalmazott: megható volt a történelemmel találkozni a nemzet-
közi sebésztudománynak szentelt Halhatatlanok Csarnokában. 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa Chicago,  
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/07/16/a-semmelweis-emlekev-un-
nepelyes-lezarasa-chicagoban/
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Búcsú Bánhegyi Gábor professzortól
Látni, amit mindenki lát, és gondolni,  

amit még senki sem gondolt. 
(Szent-Györgyi Albert)

Hivatalosan létezik olyan kategória, 
hogy idő előtti halál. Dr. Bánhegyi 
Gábort, az Orvosi Vegytani, Moleku-
láris Biológiai és Patobiokémiai Inté-
zet igazgatóját temetjük. 
Az Intézetet a Szent-Györgyi hagyo-
mányok szerint alapította tanítvá-
nya Straub F. Brunó. Gábor diák-
körösként csatlakozott az Intézet-
hez, önmegvalósítását a tudományos 
kutatásban találta meg, hivatalos 
szakmai karrierje csúcsán, aktív igaz-
gatóként ragadta el a halál. A roman-
tikus, kreatív, intuitív kutatók család-
jához tartozott. Romantikus abban az 
értelemben, hogy a tudományos gon-
dolkodásának alapja a hipotézis volt. 
Előzetes véleménnyel, elképzeléssel 
vágott bele valamibe. Nem tartozott 
a nézzük meg, biztos kijön majd valami, 
aztán meglátjuk típusú kutatók közé. 
Vertikálisan gondolkodó intellektus 
volt. Saját világot épített, ápolt, saját 
eredményekkel gyarapított és igye-
kezett megtartani. Kutatói világát tár-
saival, tanítványaival megosztotta, 
lelkesedett és lelkesített. A nagyér-
tékű intézeti múlt jelentősen inspiráló 
örökségnek bizonyult, a tudományos 
hagyaték, konkrét kutatási témák 
szintjén is időről időre búvópatakként tört fel munkásságában. 
A C-vitamin, a redox biokémia különböző kérdései folyamatosan 
tértek vissza. Ezek a kutatási világok az oktatásban is hasznosul-
tak, tananyagalkotó tevékenységébe beépültek. Gábor zárkózott 
személyisége keveseknek nyílt meg. Mindezzel látszólag ellentét-
ben ugyanakkor rendkívül kíváncsi volt, nyitott. Látni akart. Ami-
kor többen látjuk, amit mindenki lát, akkor sem feltétlenül ugyan-
azt látjuk meg benne. Gábor különlegesen eredeti gondolkozású 
kutató volt, aki nem azt látta a világból, amit az emberek több-
sége, és ennek megfelelően más gondolatai voltak. A gondolat, 
a hipotézis mélysége, újdonsága és eredetisége volt a megha-
tározó emberekről, témákról kialakított értékítéletében, és nem 
az, hogy a minőséget mennyiséggel helyettesítjük (Szent-Györgyi). 
Nem tartozott az adminisztrátor típusú kutatók közé. 1990-ben 
hosszas könyörgésre volt csak hajlandó benyújtani a kandidátusi 
disszertációját, és tudományok doktora értekezésének beadása-
kor is kicsit vezetői presszió áldozatának tekintette magát. Pályája 
első részében a legkevésbé sem volt tudatosan karrierépítő, a 
mennyiségi mutatókat célszerűen félrehasználó kutató. 
Gábor szerette az életet. Szeretett élni, enni, inni, utazni és sze-
rette a szépet. Mindez teljes egységgé állt össze benne. Legfon-
tosabb külföldi bázisa Angelo Benedetti, a Sienai Egyetem volt, 
az intézet mellett oktatói és kutatói tevékenységének másik fon-
tos helyszíne. Egyike lehetett Siena legmélyebb ismerőinek és 
legjobb civil idegenvezetőinek. Órákon át volt hajlandó utazni 
Toszkánában egy-két pohár igazán nívós vörösborért, vagy egy 
kisvárosi piacon hosszan tépelődni azon, hogy melyik friss gom-
bából készítsen pörköltöt. A dolgok mélyét, a lényeget kereste, 

a rejtélyt. Mindenben. Ezért lett 
kutató és ezért volt világa igen közel 
a művészetek világához. Érdekelte a 
világ szépsége, a sokszínűség. Ebbe 
a sienai primitívek ugyanúgy bele-
fértek mint a magyar népi haszná-
lati tárgykultúra olyan darabjai, mint 
például az eredeti, fából készült 
kölesmozsár a szobájában, amire az 
egyik vidéki beszerző útján bukkant. 
Bernecebarátiban műemlék paraszt-
házat vásárolt, ami egyfajta mene-
dék volt számára. Gyűjtötte a ritka, 
különleges kidolgozású feszülete-
ket, Mária szobrokat. A spiritualitás, 
a hit világa igen fontos volt számára. 
Miközben konzervatív embernek 
határozta meg magát, nyitott volt 
idegen kultúrákra. Különösen fájdal-
mas és nehéz nekem búcsúszavakat 
mondani; évtizedekig együtt dol-
goztunk, baráti viszonyba kerültünk, 
főnököd voltam, főnököm voltál, kri-
tikus helyzetek sorát éltük át együtt, 
és évekig sütöttél nekünk is kará-
csonykor beiglit. Gábor harminchat 
évvel ezelőtt pályakezdőként került 
mellém. Kapcsolatunknak így külön-
féle szakaszai voltak, nagyon sokat 
köszönhetek neki. Rövidesen vár-

ható utolsó munkánk, a C-vitaminról hármasban írt könyvfejeze-
tünk kefelenyomata. Pár hete boldogan újságoltad, hogy az auto-
fágia egyik pápája az Annual Review-ban idézte először a tavalyi, 
immáron utolsó, kettőnk által jegyzett cikkünket. Elsősorban az 
számított, hogy ki idéz. Csak egy darab idézet, hát lehet az fon-
tos? Mennyiség, minőség. 
Fizikai állapota az elmúlt hónapokban egyre romlott, miközben 
intellektuális értelemben tele volt tervekkel. A legkevésbé sem 
halni készült. Számos embernek jelentettek inspirációkat a vele 
való beszélgetések, az írásai. Egyikük vagyok én. Az én életem 
egy darabja is lezárult elmeneteleddel. Háborgó időben mész el. 
Borul a világ. Sok értéket hoztál létre, gondolat és ötletgazdag 
munkásságodat ugyan tanítványaid folytatják, de életed nem 
befejezett élet. Idő előtti halál. 
Gábor szobájában mindig ott volt egy kép, amely Mónikát és a 
három gyereket, Katát, Lucát, Borit ábrázolta. A körülmények 
sokat változtak és Gábor egy újabb nőtöbbségű családban lett az 
egyetlen fiú. Éva, Franciska és Rozália jelentették az otthont. Az 
ikrek apjuknak készített rajzai a korábbi családi kép mellé kerültek 
a polcon. Közben az apából többszörös nagypapa is lett. Sok min-
den valóra vált és sok minden szakadt félbe. Alkotó életet éltél, 
nemcsak terveztél, hanem meg is valósítottál. Ismertek és elis-
mertek. Szerettek és értékeltek. Sok embernek hiányzol, és még 
jobban fogsz hiányozni. 
Nyugodj békében, menj békével.

Dr. Mandl József
az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 

 professor emeritusa
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Elhunyt Berecz Lászlóné Erika (1955-2019) 
2019. augusztus 20-án elhunyt Berecz Lászlóné Erika, aki mint-
egy negyven évig dolgozott az Anatómiai, Szövet- és Fejlődés-
tani Intézetben, illetve jogelőd intézetében laboratóriumi asszisz-
tensként, később szakasszisztensként. Nyugdíjba vonulása után 
is gyakran megfordult az intézetben, tanácsaival, tapasztalataival 
segítette kollégáit.
A nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek/2019/08/23/elhunyt-berecz-lasz-
lone-erika-1955-2019/

Dr. Szende Béla 
1957-ben lett a Buda-
pesti Egyetem I. Sz. 
Kórbonctani és Kísér-
leti Rákkutató Inté-
zetének diákköröse. 
1959-60-ban az ami-
nosavak daganatokra 
kifejtett hatásának 
önálló kísérletes vizs-
gálata nyomán tar-
tott előadásaival már, 
mint demonstrátor, 
az országos TDK kon-
ferenciákon első díjat 

nyert. 1960-ban summa cum laude orvosdoktorrá avatták, és 
azóta dolgozik az intézetben. 1982-ben lett egyetemi tanár, 1993-
2001 között az intézet igazgatója volt.
Az oktatásban 1958 óta vesz részt. 1987 óta német, 1989 óta 
angol nyelven tartott tantermi előadásokat, jelenleg úgyszól-
ván haláláig a német fogorvostanhallgatók patológiai oktatását 
végezte. TDK-s hallgatói számos esetben nyertek első díjat orszá-
gos TDK konferenciákon. Tanszékvezetőként ő fektette le a digi-
tális patológia alapjait együttműködésben dr. Molnár Bélával.

In memoriam dr. Somogyi János (1929-2019)
Dr. Somogyi János 
professzor a Semmel-
weis Egyetem emb-
lematikus alakja volt. 
Mindvégig az egye-
temünkön maradó 
pályafutásának ötven 
éve alatt kutatók 
tucatjait indította el 
pályájukon. Ma már 
tanítványai tanítvá-
nyainak a tanítványai 
(a Somogyi-déduno-

kák) is önálló kutatók, számos kontinensen. Nevéhez fűződik a 
sümegi Membrán Transzport Konferencia sorozat megalapítása 
1972-ben. Idén már a 49. sümegi konferencia került megrende-
zésre. A konferenciasorozat napjainkban is tudományterületeket 
átívelő kutatási együttműködések kialakulásának a forrása.

Somogyi János tudományos pályafutását a dr. Szent-Györgyi 
Albert által alapított Biokémiai Intézetben kezdte, majd 1960-tól 
az élénk tudományos élettel rendelkező Klinikai Kísérleti Kutató- 
és Humán Élettani Intézetben dolgozott. Itt alapozta meg tudo-
mányos munkásságát. 1973-tól az Orvosi Vegytani Molekuláris 
Biológiai és Patobiokémiai, akkori nevén I. sz. Kémiai-Biokémiai 
Intézetben helyezkedett el.
– Egy igazi kutató sokkal többet gondolkodik azon a kísérleten, 
amellyel egy igen fontos kérdést megválaszol, mint amennyi időt 
a kísérlet elvégzésére fordít – ez a lényeget és értéket kereső 
szemlélet ma is meghatározza a tudományos gondolkodásomat. 
Somogyi János örökségét sokan visszük tovább.

Dr. Csermely Péter

A nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek/2019/08/09/in-memoriam-dr-so-
mogyi-janos-1929-2019/

Dr. Szemenyei Klára (1932-2019)
2019. július 12-én elhunyt dr. Szemenyei Klára, a II. Sz. Patológiai 
Intézet egykori docense. 1958-ban az intézetben kezdte pályáját, 
ahol közel harminc évet töltött. 1987-től visszavonult az orvosi 
munkáktól, ekkor bontakozott ki rendkívüli művészeti tehetsége. 
Fotóival, festményeivel, gobelinjeivel illetve kézimunkáival gaz-
dagította világunkat.
A nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek/2019/08/01/dr-szemenyei-klara-
1932-2019-a-fak-allva-halnak-meg/

In memoriam Szende Béla professzor
2019. június 27-én váratlanul szívinfarktusban családja körében elhunyt dr. Szende Béla professzor emeritus, az I. Sz. Patológiai 
és Kísérleti Rákkutató Intézet volt igazgatója. 

A tudományos munkában mindig tevékenyen vett részt. 1995-
2001 között az MTA-EKSZ Molekuláris Patológiai Kutatócsoport-
jának vezetője volt. Jelentős tudománypolitikai ténykedést is 
kifejtett. Igen komoly orvostörténeti munkát is végzett, a Szabó 
Katalinnal közösen írt Aere Perennius – Ércnél maradandóbb című 
könyvben 60 olyan magyar orvos életútját dolgozták fel, akiknek 
a nevéhez valamilyen nevezetes felfedezés, vagy újítás új műszer 
kifejlesztése kapcsolódik. Jelentős munkát végzett a Magyar 
Orvosi Kamara keretében az etikai kódex kidolgozásában is. Meg-
annyi köztestület és tudományos társaság tagja volt, számos díja 
(pl. Huzella Emlékérem, 1992; Pro Universitate Díj, 2001) mellett 
2006-ban átvehette Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitünte-
tést. 
Szende professzort szerény és segítőkész magatartás jellemezte, 
s így az intézet valamennyi tagja (fiatalok és idősebbek) egyaránt 
szerették. Váratlan halála az intézet munkatársait mélyen meg-
rendítette és emlékét tisztelettel őrizni fogjuk.

Dr. Lapis Károly, dr. Zalatnai Attila

A nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2019/07/04/in-me-
moriam-szende-bela-professzor/
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A tanévnyitók negyed évezredes története

1770. november 8-a, reggel 8 óra – ekkor tartották az 1769-es alapításának 250. jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem első 
tanévnyitóját. Az egyetem történetének kezdeti időszakában ugyanis november elején kezdték és augusztus végén zárták a tané-
vet, a nyitó ünnepség pedig misével kezdődött. A jubileum tiszteletére indított egyetemtörténeti sorozatunk következő részében a 
tanévnyitók történetét tekintjük át. 

Az egyetem történetének kezdeti korszakában a tanévet novem-
ber elején kezdték és augusztus végén fejezték be. A két félévet a 
húsvét választotta el egymástól. Ebbe a rendbe tagolódott be az 
orvosi kar is, amelynek esetében az 1770. november 8-án, reggel 
8 órakor tartott tanévnyitó számít az elsőnek. II. József a tanév 
kezdését 1786-ban október 1-re hozta előre, így a tanév június 
végén zárult. 1790-ben bekövetkezett halála után visszaállt a 
korábbi rend, de csak 1833-ig, amikor az egyetemi Magisztrátus 
előterjesztésére ismét október 1. lett a tanévkezdés időpontja. 
Ez csak 1876-ban, Trefort Ágoston minisztersége alatt változott 
meg a mai beosztásnak megfelelően, szeptember eleji tanévkez-
désre. 
A szertartásrend szerint a tanévnyitó közgyűlés ünnepélyes tan-
évnyitó misével, Veni Sancte-vel kezdődött, mely nevét a Jöjj 
Szentlélek Úristen... kezdetű katolikus himnuszról kapta. Ezt a 
 szokást a frissen hatalomra került kommunista állampárt 1948-
ban eltörölte, és az állami egyetemeken 1990 után sem került 
vissza a gyakorlatba. A mise után az ornátusba öltözött tanárok és 
a hallgatók átvonultak az Egyetemi Templomból az aulába, ahol 
a rektor beszámolt az elmúlt tanévről és vázolta az új tanév fel-
adatait. 
Az orvosi kar megalapításával egy időben az egyetem királyi ran-
got kapott, így az autonómia jegyében maga választhatta rekto-
rát és dékánjait. Ezért 1771-től a tanévnyitó a tisztségek átadá-
sának és átvételének ünnepélyes aktusává vált. A tisztségviselés 
időtartama egy tanévre szólt, amit a dékánok esetében lehetett 
ismételni, de a rektornál nem, hiszen erre a tisztségre évente forgó 
rendszerben más-más kar adott jelöltet. Az évenkénti választás 
rendszere csak a szabadságharc leverését követő neoabszolutiz-
mus idején szünetelt, az 1849/50. tanévtől 11 éven át. 1859/60-
tól visszaállt a régi rendszer, amit 1950-ben szüntettek meg. Ettől 
kezdve határozatlan időre szóló kinevezéssel kerültek az egye-
temi vezetők tisztségeikbe. A váltás sokáig érvényes 3  éves cik-
lusát 1963-ban vezették be, jelenleg pedig 5 éves időtartamra 
bízza meg a köztársasági elnök az egyetemek vezetőit.1797 után 
a tisztségváltás szertartásán a leköszönő rektor beszámolt az 
elmúlt év eseményeiről, majd az aula asztalára helyezte a Mária 
Terézia adományozta nagy oklevelet, a Diploma Inauguralét és 

az egyetemi pecséteket, majd a dékánokkal együtt távozott. Ezt 
1820-tól a tisztségláncok átadása váltotta fel oly módon, hogy a 
leköszönő méltóságviselők utódaik nyakába akasztották azokat. 
1860-tól vált szokássá, hogy a tanévnyitón nem csak a leköszönő 
rektor tartott beszédet, hanem őt váltó társa is. Székfoglalójában 
saját tudományos eredményeiről vagy általános kérdésekről érte-
kezhetett. Ezek a beszédek 1948-ig nyomtatásban is megjelentek 
a Rektori beszédek c. sorozatban. A tisztségváltás szertartásával a 
tanévnyitó lényegében le is zárult. Az Orvostudományi Kar 1951-
es önállósításával, illetve a többéves vezetői ciklusok bevezetésé-
vel a tisztségváltások helyét az elsőévesek fogadalomtétele vette 
át a tanévnyitón.
A tanévnyitók helyszíne 1948 előtt az Egyetemi Templom (a pesti 
egyetem egykori Hittudományi Karához tartozott, jelenleg pedig 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez – a szerk.), illetve a szom-
szédos központi épületben található díszterem voltak. A Buda-
pesti Orvostudományi Egyetem megalakulásával (1951), az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemből való kiválással ez a lehetőség elve-
szett, az új egyetem pedig még évtizedekig nem rendelkezett 
nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi térrel. 
Kényszerűségből bérelt helyiségeket kellett igénybe venni, legin-
kább a Vasas Szakszervezet székházát, az Erkel Színházat vagy az 
MTA kongresszusi termét. 1964 szeptemberi átadása után a Rezső 
téri Markusovszky Kollégium nagytermét is használták, de ez erre 
a célra kicsinek bizonyult. Az 1978-ra elkészült Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb egy időre megoldotta a helyiség problémát, de 
a hallgatói létszám növekedésével a tanévnyitók ezt a termet is 
kinőtték. A legutóbbi években a Budapest Kongresszusi Központ 
adott otthont a Semmelweis Egyetem tanévnyitójának, amely a 
jelentős hallgatói létszám miatt immár többezer fős rendezvény-
nyé avanzsált. Az idei jubileumi tanévnyitó helyszíne a Művésze-
tek Palotája volt. 

Dr. Molnár László
Központi Levéltár

Felhasznált forrás: Papp József: Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Bp., 1982.
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Tanévnyitó a NET-ben 1980. szeptember 8-án.

Az 1927/28. tanév megnyitása.



Pim van Lommel Végtelen tudat. A halál-
közeli élmények tudományos olvasata című 
könyve 2007-ben jelent meg a Ten Have ki-
adónál. A mű Hollan diában jelenleg a 24. 
kiadását éli, napjainkig német, angol, len-
gyel, spanyol, francia, lett és olasz nyelven jelent 
meg. Idén a magyaron kívül kínai nyelven várható 
a megjelenése. Hollandiában 145 000, világszerte 
250 000 példányban kelt el. A Végtelen tudat (2007) 
c. könyv bestseller lett Hollandiában, 2008-ban jelöl-
ték az „Év könyve 2008” címre. A mű 2010-ben elnyerte 
a Tudományos és Orvosi Hálózat könyvdíját.
A könyv a 22. holland kiadás magyar fordítása.

Pim van Lommel
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