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mi-semmelweis-szimpozium-vilaghiru-eloadok-es-transzlacios-medicina-video/

http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/11/jubileumi-semmelweis-szimpozium-vilaghiru-eloadok-es-transzlacios-medicina-video/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/11/jubileumi-semmelweis-szimpozium-vilaghiru-eloadok-es-transzlacios-medicina-video/
http://semmelweis.hu/symposium/en/semmelweis-symposium-2019/
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Beszámoló a Szenátus szeptemberi üléséről

Több mint 2 millió forint gyűlt össze adó 1% felajánlásokból

Módosította a testület a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseit, amelybe egyebek mellett bekerült az egyetem 
szimbólumaival és méltóságjelvényeivel kapcsolatos szabályozás is. Elfogadták a szenátorok az egyetem I.-VI. havi gazdálkodásá-
nak értékeléséről szóló beszámolót. A Szenátus szeptemberi ülésén elfogadta a 2019. évi őszi félév munkatervét.

Napirendre került a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
egyes rendelkezéseinek módosítása. Ennek keretében – a jubile-
umi év tiszteletére – beemelték az SZMSZ-be az egyetem szimbó-
lumaival és méltóságjelvényeivel kapcsolatos szabályozást. Esze-
rint az egyetem hagyományos ünnepségein (tanévnyitó, Doctor 
Honoris Causa avatási ünnepség, Dies Academicus), valamint a 
rektor döntése nyomán egyéb alkalmakkor az eredeti egyetemi 
jogar használatos és a rektor a tisztséglánc eredeti példányát 
viseli. Emellett változást jelent egyebek mellett, hogy a kancellár, 
a dékánhelyettesek és a szenátorok is kapnak talárt. 
Átvezették az SZMSZ-be a Transzlációs Medicina Intézet és az 
Orvosi Képalkotó Klinika létrejötte miatt szükséges változásokat; 
e szervezeti egységek megalakításáról a Szenátus augusztusban 
döntött.
A módosítások értelmében létrejöhet a Corvin-negyedi Tömb-
igazgatóság, a Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgató-
sága Gazdasági Feladatait Ellátó Szervezeti Egység, valamint a 
Kontrolling Igazgatóságon belül megszűnik a Bevételelemző Osz-
tály és létrejön helyette a Keretgazdálkodási Osztály.
Az SZMSZ módosítással megteremtették annak lehetőségét is, 

hogy az egyetem – a Doktori Tanács engedélyével – más kiemel-
kedő intézménnyel, gazdasági társasággal is megállapodást köt-
hessen a doktori képzésben való közreműködésre. A módosított 
SZMSZ szerint a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó főigaz-
gatói pályázatok esetén a Szenátus újból gyakorolni fogja rang-
sorolási jogkörét, valamint a tömbigazgatók kinevezése tekinte-
tében véleményezési, javaslattételi jog illeti a dékánt és/vagy a 
Klinikai Központ elnökét.
Megszavazták a szenátorok az egyetem I.-VI. havi gazdálkodá-
sának értékeléséről szóló kancellári előterjesztést, amely sze-
rint az egyetem gazdálkodása stabil, jelenleg nem igényel az 
egész egyetemre kiterjedő intézkedést. A 2019. évi vezetői költ-
ségvetésben tervezett időarányos 1,2 milliárd forintos deficittel 
szemben az első félév gazdálkodása 2,16 milliárd forintos pozitív 
egyenleggel zárt. Az egyenlegjavulás fő oka, hogy a kiosztott, a 
Szenátus által jóváhagyott kiadási kereteket nem a tervezett mér-
tékben használták fel a szervezeti egységek. A megtakarítás, a 
kiosztott keretek rendelkezésre állnak az egységeknél, ezeket fel 
lehet használni ésszerűen, felelősen – hívta fel a figyelmet a kan-
cellár. Az előterjesztés elfogadása előtt a Szenátus egybehang-
zóan kiemelte a humánerőforrás-megtartás fontosságát.
Elfogadta a testület az egyetem 2019. évi Vagyongazdálkodási 
tervét, azt követően, hogy azt a konzisztórium, majd a fenntartó 
is jóváhagyta.
Megszavazták az Általános Orvostudományi Kar 2019/20-as tan-
évre vonatkozó korrigált tantárgyi követelményrendszerét a 
kurrikulumreformmal összefüggésben. A mintegy 1200 oldalas 
dokumentum minden tantárgy esetében részletesen tartalmazza 
a kurrikuláris elemeket.
Módosult a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Fog-
lalkozó Bizottság (SZEB), valamint az Egészségügyi Közszolgá-
lati Kar Kurrikulum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottsága személyi 
összetétele.
Véleményeztek több aktuális vezetői, illetve oktató-kutatói pályá-
zatot is, továbbá döntöttek a 2019. évi Semmelweis Innovációs 
Díjak adományozásáról négy kategóriában. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem Alapítvány az idei felajánlási évben 
ismét, ezúttal csaknem 27 százalékkal növelni tudta az előző 
évhez képest az adó 1% bevételeit, így 310 felajánlótól 2 064 402 
Ft értékű felajánlást kapott. Az adó 1% felajánlások folyósítását 
követően az alapítvány ebben az évben is meg fogja keresni azt 
a támogatandó területet, melynek segítése céljaival összhangban 
van: a támogatás odaítéléséről a Semmelweis Egyetem Alapítvá-
nyának kuratóriuma dönt majd.
2017-ben az egyetem egykori és jelenlegi hallgatói, dolgozói, 
oktatói és kutatói, valamint a hallgatók szülei és a betegek köré-
ben végzett felmérés során az 1638 fő válaszadó kétharmada 
jelölte az egyetem alapítványának legfontosabb céljaként az esz-
közbeszerzéseket, a kérdőívet kitöltők nagyjából fele pedig úgy 
nyilatkozott, hogy legalább ugyanekkora mértékben fontos az 
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infrastrukturális fejlesztés az egyetem területén, a hallgatói ösz-
töndíjak létrehozását pedig minden harmadik válaszadó jelölte 
meg az alapítvány által támogatandó legfontosabb célnak. 
Az alapítvány kuratóriuma elkötelezett amellett, hogy a befolyó 
bevételekből az egyetemi polgárok számára legfontosabb terüle-
teket támogassa. Ennek eredményeképpen 2017-ben négy roma 
származású hallgató nyerte el a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Alapítvány (2019 január óta Semmelweis Egyetem Ala-
pítvány) pályázatán meghirdetett egyszeri tanulmányi ösztöndí-
jat, 2018-ban pedig alapítványi támogatással az I. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika vásárolhatott olyan monitorokat, amelyekkel egyes 
mintavételek után megfigyelt, a klinika őrzőjében elhelyezett 
betegek ellátását segítik. Vona Zsófia

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Történelmünk egyik legkiemelkedőbb 
20 napja volt – 1956-os ünnepség az 
egyetemen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára emlékeztek az egyetem munkatársai a Semmelweis Szalonban tartott 
rendezvényen, amelynek idei házigazdája az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) volt.  

Az ünnepélyes megemlékezést dr. Merkely Béla rektor nyi-
totta meg, aki beszédében rávilágított arra: a Semmelweis Egye-
tem polgárai mindig helyt álltak a történelmi sorsfordulókon. 
Különleges helyzetben vagyunk, amikor az ország az 1956-os 
forradalomra és szabadságharcra emlékezik, mi ugyanis minden 
októberben azok előtt is tisztelgünk, akik a forradalmi események 
alatt is gyógyítottak és ellátták a segítségre szorulókat – mondta. 
Mint fogalmazott, 1956 az összetartozást, az egységet, a hősies-
séget szimbolizálja, az események idején pedig együtt dobbant 
egyetemünk és az ország szíve. Emlékeztetett többek mellett az 
egyetemisták szerepére a forradalom előkészítésében, valamint 
Tóth Ilona szigorló orvosra, a könyörtelen megtorlás mártír áldo-
zatára, akinek 2018 októberében a Szenátus posztumusz Pro Uni-
versitate Díjat adományozott. 1956 hősei harcának értelmet 33 
évvel később a rendszerváltoztatás adott – mutatott rá a rektor. 
– Ma, amikor az orvosképzés, kutatás-innováció és betegellátás 
nemzetünk érdekében történő megújításáért vívjuk a magunk 
forradalmát, akkor ugyanolyan egységben kell lépnünk, mint az 
1956-os hősök, tudván, hogy a ma törekvései a jövőnek szóló 
befektetések – mondta köszöntőjében a rektor. 

nyi Egyetem szerepét és 
áldozatait. Szinte minden 
klinika részt vett a sebe-
sültek ellátásában, a hall-
gatók közül olyan sokan 
jelentkeztek szolgálatra, 
hogy sokukat már nem 
tudták feladattal ellátni, 
így ők más kórházakhoz, a 
mentőkhöz, vagy közvet-
len frontszolgálatba kerül-
tek. A fegyveres ellenállás 
központjainak közelsége 
miatt a november 4-én 
indult szovjet támadás-
kor a Belső Klinikai Tömb 
ismét a harcok közepébe 
került. Tüzérségi találat 
érte a II. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika 25-ös kórter-
mét, ahol minden beteg 
meghalt. Elpusztult az 
egyetemi főépület jobb 
szárnya, a Bőrgyógyászati 
Klinika. Az I. Sz. Szemé-
szeti Klinika csupán vörös-
keresztes zászlóval védett 
épületét szabályosan megostromolták a szovjet csapatok. Dr. Kel-
lermayer Miklós ismertette a még fájóbb emberi veszteségeket is. 
Három egyetemi hallgató meghalt, 104 orvos, 76 egyéb alkalma-
zott és 315 hallgató nyugatra menekült, a megtorlások és megfé-
lemlítések pedig még éveken át folytatódtak. 
A szabadság ügye nem választható el az igazságétól – hang-
súlyozta a dékán, kiemelve, hogy a most 250. születésnapját 
ünneplő, de tekintetét a jövőbe vető Semmelweis Egyetem min-
dig az igazság és az élet védelmezője volt, és ezt a forradalom 
óráiban hősiesen tanúsította. 
– Ünnepünkön most azt kívánom, hogy hőseink szabadságvágya 
példa maradjon számunkra, kívánom, hogy mindig olyan úton 
járjunk, amely az élet csodáját tiszteli és őrzi; olyan úton, amely 
mindig az igazságot keresi, hogy általa szabadokká válhassunk és 
szabadok lehessünk. Higgyünk az igazságban úgy, hogy ha kell, 
életünket tegyük fel rá. Mert igen, ilyen nagy dolog a szabadság! 
– zárta beszédét dr. Kellermayer Miklós. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke 
előtt szimbolikus gyertyagyújtással tisztelegtek a résztvevők, a 
gyertyát dr. Merkely Béla gyújtotta meg, majd a kancellária nevé-
ben dr. Szász Károly kancellár, a házigazda ÁOK nevében dr. Kel-
lermayer Miklós, továbbá az ünnepség résztvevői virágot helyez-
tek el az áldozatok emlékére gyújtott gyertya előtt.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Kellermayer Miklós, az idei rendezvény házigazdája, az Álta-
lános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja ünnepi beszédét Márai 
Sándor versével kezdte, amelyet az 1956-os forradalom kitörése 
után két hónappal írt. Ma, a forradalom 63. évfordulóján, ugyan-
azon kérdések feszegetnek minket, amelyek annak idejét Márait: 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek?, Ilyen 
nagy dolog a Szabadság? – fogalmazott dr. Kellermayer Miklós a 
szavalatot követően. Mindössze 20 nap – az ezeréves Magyaror-
szág életében egy röpke pillanat –, de történelmünk egyik leg-
kiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban – érzékeltette. A dékán 
beszédében végigtekintett az események kronológiáján, emlé-
keztetve arra, hogy – a magyar történelemben nem először – az 
újítás, a változtatás, a cselekvés és így a forradalom egyik fő haj-
tóereje a fiatalok, az egyetemisták voltak. Részletesen ismertette 
a Semmelweis Egyetem jogelődje, a Budapesti Orvostudomá-
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Az orvosképző egyetemekkel egyeztetett az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az egyetemek működési környezetének egyszerűsítéséről, az orvosképzés finanszírozásának átalakításáról, az Egyetemi Klinikák 
Tanácsának létrehozásáról, valamint egy, a rektorok kezdeményezésére létrehozandó egészségügyi kutatás-fejlesztési alapról is 
szó volt azon a megbeszélésen, amelyet dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter folytatott az orvosképzésben 
részt vevő egyetemek vezetőivel. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla rektor ismertette a Semmelweis Egye-
tem idei tanévtől bevezetett, klinikai gyakorlatot előtérbe helyező képzési reformját. 

Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek 
rektoraival tartott megbeszélést dr. Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter. Az egyeztetést követő sajtótájé-
koztatón a szaktárca vezetője beszámolt arról, hogy tájékozta-
tást adott az egyetemek vezetőinek azokról a fenntartói model-
lekről, melyeket szeretnének megfontolni a jövőben. A cél az 
egyetemek működési környezetének lényeges egyszerűsítése – 
mutatott rá. A nemzetköziesítés területén kiemelte: szeretnék, 
hogy minél több magyar egyetem bekerüljön a világrangso-
rokba. Ehhez megfelelő együttműködési formákat kell létrehozni 
annak érdekében, hogy az egyetemek egymással, a kutatóinté-
zetekkel tudjanak kooperálni a jobb kutatási eredmények érde-
kében. Az  idegennyelvű orvos és egészségügyi szakemberkép-
zés Magyarország egyik legkelendőbb exportcikke, ennek erő-
sítését célozza a képzések tartalmának és feltételrendszerének 
korszerűsítésére irányuló kormányzati munka – fejtette ki a tár-
cavezető. Az  orvosképzés finanszírozásával kapcsolatban kitért 
arra, hogy az egyik cél a teljesítményalapú finanszírozási rend-
szer kialakítása. Kiemelte, hogy a gyakorlati, klinikai képzés jelen-
tősége megkérdőjelezhetetlen. Elmondta azt is, hogy a rektorok 
kezdeményezésére 2021-től létrehoznak egy elkülönített alapot 
az orvosi, egészségügyi kutatás-fejlesztés finanszírozására.
Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) államtitkára hangsúlyozta: az oktatás-kutatás-innováció-be-
tegellátás hármas egysége és szinergiája a hazai felsőfokú szak-
irányú képzés fundamentuma. A gyakorlati klinikai képzésnek és 
a betegellátásnak kiemelt szerepe van, ennek további fejlesztése 
érdekében megalakult az Egyetemi Klinikák Tanácsa, amelyben 
az ITM szakemberei mellett jelen vannak az orvosképző egyete-

mek Klinikai Központ elnökei, valamint kancellár-
jai. Az Egyetemi Klinikák Tanácsa az Emberi Erő-
források Minisztériumával és az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központtal szoros, operatív és stratégiai 
kommunikációs partnerségben működik együtt. 
Az államtitkár a közelmúlt egyik jelentős lépése-
ként említette, hogy az egészségügyi szakképzés 
azokhoz a felsőoktatási intézményekhez került, 
ahol egészségtudományi képzések folynak.
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora 
a sajtótájékoztatón kiemelte: az orvostudomány 
az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományág, 
amelynek tudásanyaga kétévente megduplázódik, 
éppen ezért az orvosképző egyetemeknek át kell 
gondolniuk, miként történjen a jövő orvosainak 
képzése. A rektor ismertette a fennállásának 250 
éves évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetem 
képzési reformját. A cél, hogy biztos elméleti hát-
térrel rendelkező, a gyakorlatban helytállni tudó 
orvosokat képezzünk – mutatott rá. Éppen ezért 
a Semmelweis Egyetemen az idei jubileumi tanév-
ben elindult kurrikulumreform elkülönít egy 2 éves 
elméleti képzést, egy 1 éves átmeneti, preklinikai 

képzést, majd a 3 éves klinikai képzést. Utóbbi színtere az egye-
temi klinikák. A klinikai tárgyakban az oktatást tömbösítik, az 
adott heteken a hallgató reggeltől estig részt vesz a klinika tevé-
kenységében. A valós mentori munkát segíti, hogy egy oktató 
orvosra legfeljebb 4-6 hallgató juthat. A rektor hangsúlyozta: a 
képzési reformmal szorosan összekapcsolódik az innovációs for-
dulat. A kurrikulumreform és egészségipari innováció jelentik a 
jövőt – tette egyértelművé.
A vidéki orvosképző egyetemek nevében a Pécsi Tudományegye-
tem rektora, dr. Miseta Attila szólt, aki kitért arra, hogy ma már 
nemcsak orvosok oktatják a medikusokat, hanem természettudó-
sok, humanitással foglalkozók egyaránt részt vesznek a hallgatók 
képzésében. Egy modern kurrikulumreformnak ez is részét képezi 
– mondta, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát.
Az egészségipart a négy kiemelt terület közé sorolja az ITM gaz-
daságfejlesztési stratégiája – mondta dr. Lengyel Györgyi egész-
séggazdaságért felelős miniszteri biztos, aki bejelentette: elké-
szült Magyarország átfogó egészségipari stratégiája. A doku-
mentumon az elmúlt időszakban több mint száz szakértő, kilenc 
munkacsoport dolgozott. A javasolt fejlesztési elképzelések meg-
valósításával hazánk formálója lehet a régió egészségiparának, 
megőrizve az ellátásbiztonságot, és növelve a versenyképessé-
get – hangsúlyozta. Központi törekvés a hazai tulajdonú vállalko-
zói szektor megerősítése, a megfelelő összeköttetések és koordi-
náció létrehozása az egyetemeknél, kutatóintézetekben meglévő 
tudás és az azt felhasználó ipar között.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Átadták a II. Sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika Hemato-Onkológiai Osztályát

Több mint 400 millió forint egyetemi és alapítványi forrásból újult meg a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Hemato-Onkológiai 
Osztálya, amely a maga területén Magyarország legmagasabb progresszivitási szintű ellátóhelye. 

A  Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Kli-
nikájának Hemato-Onkológiai Osztálya a maga terüle-
tén ma hazánk legmagasabb progresszivitási szintű ellá-
tóhelye – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Merkely Béla. 
Ezen az osztályon összesen 51 ágyon fogadják a betege-
ket, havonta nyolcvan esetet, évente 120 újonnan beke-
rült leukémiás és daganatos gyermeket látnak el – rész-
letezte a rektor. Az itt dolgozó, nagy tapasztalattal és 
magas tudományos fokozattal rendelkező szakorvosok 
számos szakterületen végzik gyógyító tevékenységü-
ket, jelentős kutatásokban vesznek részt. Ezért lehetsé-
ges, hogy ma már a daganatos betegségben szenvedő 
gyermekek körülbelül 80 százaléka meggyógyul – hang-
súlyozta dr. Merkely Béla. A  most több mint 400 millió 
forint egyetemi és alapítványi forrásból megújult Hema-
to-Onkológiai Osztályon a betegbiztonság megerősö-
dött; a beruházás nem csupán a kis betegek és szüleik, 
de a Semmelweis Egyetemen tanuló orvostanhallgatók 
számára is nagy jelentőséggel bír – tette hozzá a rektor. 
Emlékeztetett arra is, hogy az idén 250 éves Semmelweis 
Egyetem – amelynek céljaihoz méltó módon illeszkedik a fejlesz-
tés – névadója, Semmelweis Ignác az anyákért és gyermekekért 
dolgozott egész életében, ezért is különösen örömteli az ünnep-
ség. A névadó is kötelezi az egyetemet arra, hogy legjobb tudása 
szerint segítse az embereket egészségük megóvásában, vissza-
szerzésében, a gyógyulásban – mutatott rá.
Dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egészségügyért felelős államtitkára gratulált a Semmelweis Egye-
temnek, amely – mint fogalmazott – példát mutat, hogy a gyer-
mekkori daganatokkal, leukémiával magas szinten fel lehet venni 
a harcot, és az egyetem vezetésével országos szinten is olyan 
adatokat lehet elérni, amelyek meghaladják az európai átlagot. 
A  Semmelweis Egyetem a vezérhajója a gyermekhematológiai 
ellátásnak, amely a világ szakmai színvonalát képviseli – jelen-
tette ki. Példamutatónak nevezte az egyetemet, hogy szakmai-
lag magas szintű munkát végez, és emellett úgy gazdálkodik a 
forrásaival, hogy ezeket a betegellátás további fejlesztésére tudja 
befektetni, értve és látva a szükségleteket. A  fejlesztés a beteg-
biztonság jegyében fogalmazódott meg, ezzel kapcsolatban az 
államtitkár kiemelte: egy olyan betegcsoport számára valósult 
meg egy nagyobb biztonságú ellátás, amely különösen kitett a 
fertőzéseknek.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettese úgy fogalmazott: a gyermek a jövőnk, így 
egyben nemzetünk jövőjének kulcsa. Ezért rendkívül fontos, hogy 
az egyetem jubileumi évében egy olyan fejlesztést adhatunk át, 
amelynek köszönhetően tovább emelkedik a hazai gyermekellá-
tás színvonala és erősödik a biztonsága – emelte ki. A  Semmel-
weis Egyetem egy történelmi védjegy, ami a legmagasabb minő-
ségű oktatási, tudományos teljesítményt és gyógyító szolgálatot 
biztosítja – mutatott rá, hozzátéve, hogy a kiemelkedő eredmé-
nyek kulcsa az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás szinergi-
kus hármas egysége. Az egyetem teljesítménye kiváló alap ahhoz, 
hogy a fejlesztését tovább gyorsítani tudjuk; a semmelweisi örök-
ségre és alapokra építve, a kormány támogatásával egy komplex 
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és átfogó stratégia, a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt kereté-
ben emeljük tovább a tudományegyetemet a 21. századi elvárá-
soknak megfelelő szintre – mondta a miniszterhelyettes.
Dr. Szász Károly, a Semmelweis Egyetem kancellárja beszámolt 
arról, hogy az elmúlt időszakban a közös munka eredményekép-
pen sikerült a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikát teljesen felújí-
tani. Emlékeztetett arra, hogy a fejlesztés első lépéseként 2018 
elején 197 millió forintos pályázati forrásból megtörtént a klinika 
fűtésének korszerűsítése, hamarosan pedig, szintén pályázatból, 
a nyílászárók is megújulnak 220 millió forint értékben.
Bácskai János, a klinikának helyt adó Ferencváros azóta lekö-
szönt polgármestere köszönetet mondott, hogy az egyetem inté-
zetei otthonra találnak a kerületben, és ezáltal Ferencváros is ott-
hon lehet a gyógyításban.
Dr. Kovács Gábor, a klinika igazgatója, az esemény házigazdája 
elmondta: a több mint 400 millió forint egyetemi és alapítványi 
forrásból megújult Hemato-Onkológiai Osztályon a betegbizton-
ság több fronton is megerősödött. Speciális légtechnikai rend-
szert építettek be, az elkülönítő szobákban betegfigyelő monitor-
rendszert szereltek fel, zsiliprendszerű beléptető kapukat helyez-
tek üzembe, valamint steril vízvezeték rendszert építettek be az 
osztályon. A felújítás során a kis betegeket körülvevő környezetet 
is gyermekbaráttá alakították, a falakat antibakteriális tapétákkal 
és mintás ágysávokkal látták el.
Az igazgató külön köszönetet mondott a felújításban való rész-
vételért Szabó Angelika osztályvezető főnővérnek, dr. Tóthné 
Kónya Kornélia ápolási igazgatónak, Aranyosi Judit előző kli-
nikavezető főnővérnek, továbbá Klebikné Bóka Edit epidemio-
lógusnak. Kiemelte emellett a felújítást legnagyobb mértékben 
támogató négy alapítványt, ezek a Tűzoltó utcai Gyermekklinika 
Betegeiért Alapítvány, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Ala-
pítvány, a Gyermekleukémia Alapítvány és az Őrzők Alapítvány.

Dobozi Pálma, Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság



8gyógyítás, fejlesztés  Semmelweis Egyetem

Indulnak a tb-támogatott kivizsgálások az egyetem 
új Asszisztált Reprodukciós Centrumában

Új helyszínen a Genomikai Medicina és Ritka 
Betegségek Intézete

Október 14-étől várja a termékenységi problémával érintett párokat a Semmelweis Egyetem új Asszisztált Reprodukciós Centru-
mának (ARC) ambuláns egysége. Az érintettek egyelőre kivizsgálásra, konzultációra és inszeminációra jelentkezhetnek az am-
bulancián, a lombikbébi kezelések 2019 év végére, a csaknem 500 millió forintos eszközpark üzembe helyezésével és az első 
gyermekáldásra váró párok kivizsgálásának befejeztével kezdődhetnek meg.

Sikeresen lezajlott a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete osztályainak költözése. A megújult fekvőbeteg-osztály a 
Balassa utcában, a Neurológiai Klinika épületében kapott helyet, a járóbetegeket pedig a Központi Betegellátó Épületben várják. 

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az új centrum-
ban tett látogatása során elmondta, hogy az egyetemen már 25 
éves hagyománya van az asszisztált reprodukciós eljárásoknak. 
A cél, hogy első lépésben a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Üllői úti részlegén alakítsák ki a 2000-2500 ciklust, vagyis repro-
dukciós beavatkozást biztosító magas színvonalú ellátást, és az 
ehhez kapcsolódó kutatási, oktatási környezetet is megteremt-
sék. 2022 tavaszáig pedig, egy kizárólag erre a célra a klinika 
Baross utcai részlegén létrehozandó központban teljesedhet ki 
az ellátás.
A centrum az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 
közvetlen közelében, a klinika integráns részeként, de speciá-
lis ellátást nyújtó egységként kezdte meg működését. Dr. Sipos 

Az ünnepélyes átadón dr. Molnár Mária Judit igazgató köszö-
netet mondott az egyetem vezetésének és a költözésben közre-
működő munkatársaknak, szervezeti egységeknek. A Genomi-
kai Medicina és Ritka Betegségek Intézete kollégáinak munká-
ját külön kiemelte, amiért az előkészületek alatt végig a betegek 
érdekeit tartották szem előtt.
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ 
elnöke elmondta, hogy az idén 250 éves Semmelweis Egyetem és 
a magyar orvosképzés nem elképzelhető a klinikum, az oktatás, 
kutatás, gyógyítás hármas egysége nélkül. A Genomikai Medicina 
és Ritka Betegségek Intézetében is szorosan együttműködik ez a 
három terület – tette hozzá. A kialakított új helyszíneken a koráb-
binál jobb körülményeket lehet biztosítani a betegellátás, vala-
mint – a diagnosztikai és kutatólaboratóriumnak köszönhetően 

Miklós, a centrum igazgatója elmondta, hogy egyazon helyszí-
nen biztosítják a párok teljes körű kivizsgálásához szükséges 
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokat, nőgyógyászati, andro-
lógiai, endokrinológiai, hemato-immunológiai és pszichológiai 
konzíliumokat.
Az Asszisztált Reprodukciós Centrum kormányzati támogatás fel-
használásával valósult meg, a részleg kivitelezésénél az egyetem 
790 millió forintot fordított az országosan legkorszerűbbnek szá-
mító embriológiai laboratórium felszerelésére és egyéb eszkö-
zök beszerzésére. A központ ambuláns részlegén modern, barát-
ságos környezetben, összesen hat vizsgáló helyiségben várják a 
párokat, a gördülékeny működést már most egy több mint 25 
fős szakmai stáb – szakorvosok, embriológusok, szakassziszten-
sek, koordinátorok – biztosítja, de 2019 év végétől, a lombikbébi 
programok indulásával további 15, korábban már felvételt nyert 
kollégával bővül a központ.
Az első néhány hónapban a pároknak néhány hónapos várako-
zásra kell számítani, de a centrum hosszú távon várólista nélkül 
működik majd – ígéri dr. Sipos Miklós. Még idén megkezdik azok-
nál a pároknál a lombikbébi eljárást, akiknek a kivizsgálása ezt 
indokolttá teszi.
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai egységében 
működő Asszisztált Reprodukciós Osztály a továbbiakban is 
zavartalanul működik tovább. A két egység működésével a Sem-
melweis Egyetem 2020 végére a jelenlegi, évi 450-500 reproduk-
ciós eljárás ötszörösét kívánja elvégezni.

Haszon-Nagy Zsófia, Kovács Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

– a kutatás területén is, a környező befogadó társszakmákkal (pl. 
neurológia) való együttműködés pedig tovább növeli a betegbiz-
tonságot – hangsúlyozta. 
A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövet-
sége (RIROSZ) képviseletében dr. Pogány Gábor elnök úgy fogal-
mazott: a ritka betegséggel élők a hasonló intézményekben kap-
hatnak esélyt a teljes életre. A páciensek nevében Juhász Béláné 
szólt. Az intézetbe eljutó betegek mögött legtöbbször már hosz-
szú út áll, sokszor hitüket vesztve, tanácstalanul, diagnózis nél-
kül érkeznek ide, ahol mindezt a bizonytalanságot már nem kell 
átélniük – emelte ki.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új szervezeti egységként jött létre a Semmelweis Egyetemen a Rehabilitációs Medicina Tanszék, az eddigi tanszéki csoport önálló 
tanszékké fejlesztésével, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) bázisán. 

Önálló Rehabilitációs Medicina Tanszék jött létre

Őszi hallgatói fórum a kurrikulumról

A tanszék létrehozása alkalmából a Semmelweis Szalonban tar-
tott ünnepségen dr. Merkely Béla rektor emlékeztetett arra, 
hogy hivatalba lépésekor az egyik legfontosabb feladatának a 
kurrikulumreform megvalósítását tartotta. Az alapítás 250. jubi-
leumi évében életbe lépett új kurrikulumba két új önálló tárgy 
– az orvosi rehabilitáció és a sportorvostan – került be. Az orvosi 
rehabilitáció oktatása komoly összefogás eredményeként valósul 
meg, három helyszínen: az Országos Orvosi Rehabilitációs Inté-
zetben (OORI), a Pető András Karon (PAK) és az új egyetemi kór-
házként működő Szent Rókus Kórházban szerezhetik majd meg a 
hallgatók a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket – ismer-
tette. A legfőbb bástya az OORI lesz, de a rektor kiemelte annak 
jelentőségét, hogy a PAK is részt vállal az orvosok képzésében 
ezen a területen, melynek fontos szemléletformáló szerepe is 
lesz. 
Fontos pillanat ez a rehabilitációs szakma számára – hangsúlyozta 
dr. Cserháti Péter rektori biztos, az OORI főigazgatója. Magyar-
országon 15 ezer rehabilitációs ágy van, éppen ezért örömteli, 
hogy ez a szakma teljes egészében megjelenik a hazai orvoskép-
zés kurrikulumában – fogalmazott. Kitért arra, hogy az OORI már 
eddig is szoros szakmai kapcsolatot ápolt az egyetem minden 
karával, amelyet a tanszék létrehozása tovább mélyíthet. Emellett 
új, még hiányzó területek lefedése is megvalósítható, példaként 
említette többek között a gerincvelősérültek fertilitási képessé-
gének helyreállítását, amely Magyarországon még nem működik; 
az ezzel kapcsolatos andrológiai-urológiai-nőgyógyászati együtt-
működés már elindult.
Az ünnepség keretében dr. Merkely Béla bejelentette, hogy dr. 
Cserháti Pétert rehabilitációs fejlesztésekért és az érintett egysé-
gek koordinálásáért felelős rektori biztossá nevezi ki.
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a PAK dékánja beszédé-
ben elmondta, a Pető-módszer segítségével évente mintegy 1700 
idegrendszeri eredetű dominánsan mozgássérült gyermek és fel-
nőtt habilitációja és rehabilitációja történik a PAK gyakorlóterü-
letein. Örömét fejezte ki, hogy a kar részese lehet a megalakuló 
Rehabilitációs Medicina Tanszéknek, ami annak a több évtizedes 
elkötelezett munkának az eredménye, amit az OORI, az egyetem 
és a PAK gyakorlóterületeinek szakemberei elvégeztek. 

A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott hallgatói fórumot a 
kurrikulumreformról dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvos-
tudományi Kar dékánja és a Hallgatói Önkormányzat. 
A kérdések előtt dr. Kellermayer Miklós összefoglalta a tanterv-
reform eddigi eredményeit és a távolabbi tervekről is beszélt. 
Hangsúlyozta: fontos változás, hogy a hallgatókra immár part-
nerként tekintenek. Ismertette azt is, hogy az egyetem Szená-
tusa nemrégiben minden karra vonatkozóan egységes Tanulmá-
nyi és Vizsgaszabályzatot hozott létre, hallgatóbarát tartalom-
mal. A  szintén a 2019/20-as tanévtől minden karon bevezetett 
testnevelésről elmondta, hogy nem tornaórát kell elképzelni; az 
egyetem vezetésének álláspontja, hogy a hallgatók hozzáférje-
nek sportolási lehetőségekhez és rendszeresen gyakorolják a tes-
tedzést.
– Fontosnak tartom olyan tanulás- és oktatástámogatási rend-

Dr. Dénes Zoltán, az új tanszék vezetője, az OORI orvos-igazga-
tója emlékeztetett arra, hogy a medikusok képzésében részt vett 
korábban is az OORI, amely az eddigi tanszéki csoport szakmai 
hátterét adta, de az önálló tanszék létrehozásával jelentősen vál-
tozik a képzés. A következő tanévtől minden hallgató egy hetet 
tölt az OORI-ban és kap olyan átfogó rehabilitációs ismereteket, 
amit fel tud használni a későbbi orvosi tevékenysége során – 
ismertette a tanszékvezető.
Dr. Kullmann Lajos professor emeritus, az OORI korábbi főigaz-
gatója kiemelte: azzal, hogy az ötödévesek számára vezeti be az 
egyetem az egyhetes gyakorlati képzést a rehabilitáció területén, 
a nemzetközileg legelismertebb forma szerint jár el. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2019/10/03/onallo-rehabilitacios-me-
dicina-tanszek-jott-letre-a-semmelweis-egye-
temen/

szer kialakítását, amely a hallgatóknak és az intézeteknek, klini-
káknak is segít – mondta a távlati tervekről dr. Kellermayer Miklós. 
Kitért a skill laborral kapcsolatos fejlesztési tervekre és a tervezett 
mentori támogatói rendszerre. Utóbbi keretében első lépésben 
az elsőévesek kapnának mentort maguk mellé. 
A fórum része annak a kezdeményezésnek, hogy folyamatos pár-
beszédet alakítsunk ki a hallgatókkal – hangoztatta a dékán, ezért 
rendszeresen tartanak majd hasonló eseményeket.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/26/oszi-hallgatoi-forum-a-kurri-
kulumrol/
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Semmelweis Egészség Nap az ETK-n

Gyerekkortól az időskorig minden korosztálynak többféle típusú egészségfejlesztési programot kínált a Semmelweis Egészség 
Napok második állomása, az Egészségtudomány a mindennapokban, amelynek az Egészségtudományi Kar (ETK) Vas utcai épülete 
adott otthont. 

Egészségügyi oktatóvideó-sorozat indult

Egészségügyi edukációs videósorozatot indított a Semmel-
weis Egyetem. A Semmelweis Egészség Napok népegészség-
ügyi tematikájú programsorozathoz is igazodó témaköröket 
bemutató videók célja, hogy megbízható forrásból nyújt-
sanak információt és segítséget a lakosság számára olyan 
egészségügyhöz, családgondozáshoz kapcsolódó kérdések-
ben, amelyek a mindennapokban felmerülhetnek. Az első-
ként bemutatott kisfilmek témái a helyes kézmosás, a seb-
kötözés (vágott és artériás sérülés esetén), valamint a csecse-
mőgondozás, azon belül is a pelenkázás, köldökcsonk-ápo-
lás, fürdetés és testhőmérséklet mérés; ezeket a Semmelweis 
Egészség Napok második állomásán is vetítették. 

A videósorozat első elemei megtekinthetők 
a Semmelweis Egyetem honlapján és You-
tube-csatornáján: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/26/egeszsegugyi-oktatovi-
deo-sorozat-indult/

Nagy érdeklődés kísérte az alapítása 250. évfordulóját ünneplő 
Semmelweis Egyetem tíz hónapon át tartó, nagyközönség-
nek szánt, ingyenes, interaktív programsorozata, a Semmelweis 
Egészség Napok második rendezvényét, melyet az Egészségtu-
dományi Kar szervezett. Mintegy 600 látogató érkezett az Egész-
ségtudomány a mindennapokban című eseményre, ahol csak-
nem hetven előadáson, gyakorlati foglalkozáson és szűrővizsgá-
laton vehettek részt az érdeklődők a mindennapok során felme-
rülő, egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákban. A szervezésbe 
és a lebonyolításba csaknem százötven egyetemi munkatárs és 
hallgató kapcsolódott be előadóként és önkéntesként. A részt-
vevőket dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyet-
tes és dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja 
köszöntötte.
A rendezvényen számos aktuális téma napirendre került, köztük 
a kiegyensúlyozott táplálkozás, az alsóvégtagi érszűkület, a szív- 
és érrendszeri, valamint a mozgásszervi betegségek, a diabétesz 

vagy a szürke hályog megelőzése és a szenvedélybetegségek 
elkerülése. Szó esett például a stresszkezelés gyakorlati megol-
dásairól, a gyermekkori kontaktlencse-viselés szabályairól, a mik-
roorganizmusok terjedéséről, a kézmosás fontosságáról is. A szer-
vezők nagy hangsúlyt helyeztek a családtervezésre, így a párok 
és a leendő szülők gyakorlati foglalkozásokon sajátíthatták el a 
csecsemőápolás alapjait, de külön előadás foglalkozott a gyer-
mekbalesetek megelőzésével, a helyes lázmérési technikákkal, az 
élelmiszerek vegyszertartalmával vagy éppen az édesapák sze-
repével is, a nagyobb gyerekek pedig tartásjavító gerinctornán 
is részt vehettek. A látogatók megtudhatták, hogyan kell meg-
felelően kimérni az alapanyagokat konyhai mérleggel vagy azt, 
hogyan lehet kimutatni a glutén jelenlétét, sőt egészséges előé-
teleket is készíthettek a tankonyhában dietetikusok segítségé-
vel, kipróbálhatták az egyetemi oktatásban is alkalmazott öreg-
ségi szimulátort és elsősegélynyújtási versenyen is elindulhattak. 
Bemutatkoztak a terápiás kutyák, míg a mentőtiszt hallgatók a 
2013-as Boston Maratonon történt terrortámadás következtében 
kialakult tömeges baleset felszámolását és a sérültek mentését 
mutatták be egy szimulációs gyakorlaton.
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja, a tematikus nap egyik szer-
vezője elmondta, hogy fél évig készültek a rendezvényre, és a 
munkából valamennyi tanszék és intézet kivette a részét, a vezető 
oktatók mindegyike tartott előadást a programban. A karon 
húszféle képzés folyik, amelyek az egészségnevelés, az egészség-
tudatos életmód, a prevenció, a betegségek megelőzése irányába 
mutatnak. Az volt a célunk, hogy a képzéseinket bemutassuk és 
közelebb hozzuk a lakossághoz, ezért gyermekkortól az időskorig 
minden korosztálynak többféle típusú egészségfejlesztési prog-
ramot alakítottunk ki – hangsúlyozta a dékán. – Fontosnak tar-
tom, hogy az oktatás, a kutatás és a lakosság informálása köze-
lebb kerüljön egymáshoz, és az életmód változtatásával Magyar-
ország is elérje azt az egészségtudatos szintet, ami a fejlettebb 
országokra jellemző – emelte ki. 
Az Egészségtudomány a mindennapokban című rendezvény elő-
készítésében, szervezésében és megvalósításában részt vett az 
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatala, az Ápolástan Tanszék, a 
Fizioterápiai Tanszék, az Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék, 
a Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék, az Alkalmazott Pszicho-
lógia Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék, a Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék, az Epidemiológiai Tan-
szék, az Addiktológiai Tanszék, a Dietetikai és Táplálkozástudo-
mányi Tanszék, a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, a Képalkotó 
Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék, az Egészség-
tudományi Klinikai Tanszék, a Családgondozási Módszertani Tan-
szék, valamint a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ és a 
Hallgatói Önkormányzat.
A Semmelweis Egészségfejlesztési Központ munkatársai a ren-
dezvény ideje alatt egészségügyi állapotfelméréssel, rizikóbecs-
léssel és személyre szabott tanácsadással várták a betérőket. 
A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság munká-
jának köszönhetően az Egészségtudomány a mindennapokban 
című októberi Semmelweis Egészség Nap kapcsán több mint 70 
programajánló, online és print cikk, rádiós és televíziós híranyag 
jelent meg a médiában. A megjelenések becsült összértéke meg-
közelíti a 36 millió forintot.

Tőgyi Krisztina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Megtörtént az ezredik beteg májtranszplantációja az 
egyetemen

Tovább bővülhet a szervtranszplantációk száma

Elérte az ezret a májtranszplantáción átesett betegek száma Magyarországon. Az ezt bejelentő sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla 
rektor kiemelte: a Semmelweis Egyetem transzplantációs tevékenysége európai szinten is kiugró, a további cél pedig, hogy öt 
éven belül valamennyi ún. szolid szerv vonatkozásában a dobogóra, egy szerv esetében pedig az első helyre kerüljön az egyetem.

Magyarország a közép-kelet-európai régió élmezőnyébe tartozik az évente elvégzett több mint félezer szervátültetéssel, de ez a 
kapacitás tovább bővíthető – hangzott el az október 12-i Szervdonációs és Transzplantációs Világnap alkalmából tartott sajtóbe-
szélgetésen. 

Az ezredik betegen hajtottunk végre májtranszplantációt, a 
Transzplantációs és Sebészeti Klinikán elvégzett beavatkozás 
sikeres volt – jelentette be sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla. 
A rektor kiemelte: a Semmelweis Egyetem európai szinten is az 
egyik legnagyobb transzplantációs betegellátó, kutató, oktató 
intézmény. Emlékeztetett arra, hogy tavaly rekordszámú, 505 
szervátültetés történt Magyarországon, amiből 327-et a Semmel-
weis Egyetem végzett. A múlt évben több mint 160 veseátülte-
tés, 80-nál több májátültetés és közel hatvan szívátültetés történt 
az egyetem klinikáin. Ez európai összehasonlításban is kiugró tel-
jesítmény, szívtranszplantáció terén a 2., vese- és májátültetés 
esetében a 4-5. helyen áll a Semmelweis Egyetem. A cél, hogy 
öt éven belül valamennyi ún. szolid szerv (szív, vese, máj, tüdő, 
hasnyálmirigy) vonatkozásában a dobogóra, egy szerv esetében 
pedig az első helyre kerüljön az egyetem – közölte dr. Merkely 
Béla, hangsúlyozva, hogy mindez a betegek érdekét szolgálja, 
hiszen – fogalmazott – így több lehetőséget tudunk adni bete-
geinknek a minőségi életre. 
Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fel-
sőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a 
kiemelkedő teljesítményekkel kapcsolatban hangsúlyozta annak 
jelentőségét, hogy Magyarországon a klinikai rendszerekben 
három komoly funkció valósul meg: a magas szintű beteg ellátás, 
az oktatás, a kutatás-innováció. Az egyetem rangsorokban való 
szereplésével kapcsolatban úgy fogalmazott: a nagyvonalú ter-
vek és fejlesztések nyomán joggal vetődhet fel az az igény, hogy 
a top 100-ba, szakmai rangsorok esetén top 5-be kerüljön az 

A szervátültetés a legmagasabb progresszivitási szintű, rendkí-
vül komplex ellátás; egy sikeres transzplantációhoz 100 kolléga 
összehangolt együttműködésére van szükség, akiknek körülbelül 
harmada orvos, kétharmada szakdolgozó – mutatott rá a sajtótá-
jékoztatón dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinika igazgatója. Emlékeztetett arra, hogy tavaly 10 
százalékkal sikerült növelni a szervátültetések, ezen belül 15 szá-
zalékkal a szívtranszplantációk számát
Dr. Rényi-Vámos Ferenc, a Semmelweis Egyetem Országos 
Onkológiai Intézet (OOI) bázisán működő Mellkassebészeti Kli-
nika igazgatója szólt arról, hogy az első tüdőátültetés 2015-
ben történt Magyarországon a Semmelweis Egyetem és az OOI 
együttműködésében. A program indulása utáni első évben rög-
tön 17 beültetést végeztek, azóta pedig stabilan 20 feletti a 
műtéti szám, ami büszkeségre ad okot.
Dr. Kóbori László, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs 

egyetem. Kitért a Semmelweis XXI. komplex fejlesztési prog-
ramra, amely hozzátesz az egyetem jövőjét építő munkához.
Dr. Csányi Endre Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes 
államtitkára elismerését fejezte ki a Semmelweis Egyetemnek és 
a Transzplantációs és Sebészeti Klinika munkatársainak az ezredik 
beteg májtranszplantációja kapcsán. Elmondta, az egyetem kli-
nikáin zajló transzplantációs tevékenység egy innovatív és ered-
ményes országos szintű hálózatba illeszkedik, melynek sikereihez 
nagyban hozzájárul, hogy 2013-ban Magyarország csatlakozott a 
nyolc európai országot tömörítő Eurotransplant tagállamai közé. 
Dr. Kóbori László, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika igaz-
gatója hangsúlyozta, minden szervtranszplantáció komplex és 
összehangolt együttműködést kíván a műtétben résztvevő szak-
emberektől, így volt ez az 1000. beteg májtranszplantációjánál is. 
Mint elmondta, a beavatkozást egy végstádiumú, májcirrózistól 
szenvedő 61 éves nőbetegen végezték el. (Dr. Kóbori Lászlóval, 
a klinika július 1-jével kinevezett igazgatójával készült interjúnk a 
14. oldalon olvasható.)

Dobozi Pálma, Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/16/megtortent-az-ezredik-be-
teg-majtranszplantacioja/

és Sebészeti Klinika igazgatója elsősorban a májátültetésekről 
beszélt, dr. Wágner László, a klinika docense a vesetranszplan-
tációról szólva kiemelte az élődonoros transzplantáció jelentősé-
gét. Dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transz-
plantációs igazgatója felhívta a figyelmet annak fontosságára, 
hogy döntést hozzunk a szerveink halálunk utáni sorsáról, és 
amennyiben támogatjuk a szervadományozást, erről beszéljünk 
családtagjainkkal. 

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmel-
weis.hu/hirek /2019/09/30/tovabb -bovul-
het-a-szervtranszplantaciok-szama/
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Elindult a Szenior Akadémia a Semmelweis 
Egyetemen

A 250. jubileumi év keretében az idősebb korosztálynak és hozzátartozóiknak indított ingyenes, 12 alkalmas előadássorozatot a 
Semmelweis Egyetem. A telt házas Szenior Akadémia első rendezvényét dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg, aki hangsúlyozta: 
az egészség és orvostudomány iránt érdeklődő lakosságot kívánja megszólítani a program. A szeptember 30. és december 16. 
között megrendezett szabadelőadás-sorozat első három programjának előadói dr. Rosivall László, dr. Szél Ágoston és dr. Nagy 
Zoltán voltak. 

A  kurzus szakmai vezetője, dr. Nagy Zoltán professor emeritus 
kiemelte, a 250 éves Semmelweis Egyetem az oktatás, kutatás, 
betegellátás mellett most egy új profilt épít: az egyetemnek a 
tudományos ismeretterjesztés is a feladata kell, hogy legyen. – 
A Szenior Akadémiával egy kölcsönös tanulási folyamat kezdődik 
el – fogalmazott az első alkalom megnyitásaként.
A  negyedévezredes jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem 
Magyarország és Közép-Európa orvosképzésének és kutatásai-
nak egyik vezető intézménye – mondta köszöntőjében dr. Mer-
kely Béla rektor. Szólt röviden az egyetem rangsorokban elfog-
lalt helyéről, valamint a kurrikulumreformról. Felhívta a figyel-
met, hogy a Semmelweis Egyetem a jubileumi évben nagy hang-
súlyt fektet a lakosságnak szánt, prevenciós célú, népegészség-
ügyi programokra, ezért indult el a Semmelweis Egészség Napok, 
valamint a Szenior Akadémia is. Reményét fejezte ki, hogy ez egy 
hagyományteremtő oktatási forma lesz a jövőben.
A  Szenior Akadémia első alkalmának előadását dr. Rosivall 
László egyetemi tanár, a tavalyi Semmelweis Emlékév emlékbi-
zottságának elnöke tartotta Semmelweis Ignác, aki legyőzte a kórt, 
de nem győzte meg a kort címmel. Felidézte az egyetem névadó-
jának szakmai pályafutását, és felfedezését, mely szerint a gyer-
mekágyi lázat az orvosok, orvosanhallgatók okozzák azzal, hogy 
a boncolás után fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a várandós 
asszonyokat. Dr. Rosivall László rámutatott, hogy Semmelweis 
Ignác munkásságát írásban és gyakorlatban is próbálta terjesz-
teni, ám az akkori orvostársadalom nem vett róla tudomást. Az 
áttörést a mikroorganizmusok felfedezése jelentette Semmel-

weis halálának évében. Kiemelte, Semmelweis 
Ignácot felfedezései örök időkre az egyetemes 
orvostörténet tíz legnagyobb alakjainak egyi-
kévé tették, szobra áll a többi között a chicagói 
halhatatlanok márványcsarnokában is. 
A  második Szenior Akadémián, dr. Szél Ágos-
ton rector emeritus, az Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet igazgatója Szem, látás és szí-
neslátás című előadásában röviden áttekintette, 
hogy az evolúció során hogyan alakult ki a szem, 
kitérve az állatvilágra is, ahol rengeteg eltérő 
szemszerkezet figyelhető meg. Beszélt a sze-
met érintő egyik leggyakoribb betegségről, a 
glaukómáról, ismertebb nevén a zöldhályogról. 
Mint elmondta, a látóideg rostjainak fokozatos 
pusztulásával járó betegséget az esetek többsé-
gében a megemelkedett szemnyomás okozza. 
A  zöldhályog azért veszélyes, mert a retinában 
lévő idegsejtek elhalnak, látótér  ki esés követ-
kezik be, súlyosabb esetben akár vaksághoz is 
vezethet, ezért nagyon fontos időben felismerni 
és kezelni a betegséget. Időskorban gyakori a 
szürkehályog, mely nevét a pupillán megjelenő 
szürke elszíneződésről kapta; ilyenkor a szem-
lencse szerkezete megbomlik és átlátszatlanná 

válik, műtéttel azonban ez jól korrigálható – emelte ki. Szólt még 
a retinaleválásról, ilyenkor a szemnyomás csökken, emiatt először 
szikralátás, majd látótérkiesés jelentkezik, ha pedig nem történik 
gyors műtéti beavatkozás, teljes látásvesztés következhet be – 
hívta fel a figyelmet dr. Szél Ágoston.
A  szabadelőadássorozat harmadik programján dr. Nagy Zoltán, 
a kurzus szakmai vezetője Miért sürgősségi állapot a stroke? című 
előadásában hangsúlyozta: a 2018-as adatok szerint a 131 ezer 
halálesetből 11 267 hátterében a stroke állt. Mint kitért rá, a szélü-
tés kockázata az életkor előrehaladtával nő. Szólt a stroke típusa-
iról, az elzáródások különböző formáiról, valamint a szívritmusza-
varok egyik leggyakoribb előfordulási formájáról, a pitvarfibrillá-
cióról is, amit ha nem kezelnek megfelelően, stroke-ot is okoz-
hat. Hangsúlyozta: ha stroke gyanúja áll fenn (mosolyogj, nézz 
rám, nyújtsd a kezed, és köszönj sablonnal ellenőrizhető) miha-
marabb mentőt kell hívni, hiszen minden perc késlekedés a beteg 
életébe kerülhet. Sorra vette a stroke kockázati tényezőit is, fel-
hívta a figyelmet az ismeretek növelésének fontosságára, a hezi-
tálási idő csökkentésére, illetve a betegutak egyszerűsítésére is.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az előadásokról szóló tudósítások teljes terjede-
lemben megtalálhatók a Semmelweis 250 jubi-
leumi honlapon: http://semmelweis.hu/250/
osszes-jubileumi-cikk/jubileumi-hirek/
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Emléklapot kaptak a nyári kerítésfestésben részt vevő önkéntesek
A Szépítsük együtt egyetemünket a 250. jubileumi évben közösségi programban részt vett munkatársak és hallgatók számára adott 
át emléklapot dr. Merkely Béla rektor és Hegedüs Tamás, a Hallgatói Önkormányzat elnöke a Semmelweis Szalonban. A szervezők 
köszöntői után dr. Molnár László, a Központi Levéltár igazgatója Séta a régi orvoskaron címmel tartott előadást.
A Semmelweis Egyetem főépületének kerítését augusztusban újították fel az önkéntesek, kétnapos munka során.

Egyetemi érmesek a 20. Országos 
Lépcsőfutó Bajnokságon 
A tűzoltók 20. Országos Lépcsőfutó Bajnokságának idén is a Sem-
melweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje (NET) adott ott-
hont. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös szervezésű versenyére 
ebben az évben több mint 160 nevezés érkezett. A Semmelweis 
Egyetem színeiben futó dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesz-
tési rektorhelyettes és Mészáros István mb. műszaki főigazgató 
párosban bronzérmet, míg Kovács Borbála, a Biztonságtechnikai 
Igazgatóság tűz- és munkavédelmi előadója női egyéniben ezüst-
érmet nyert. A versenyzőknek teljes tűzoltó védőfelszerelésben 
kellett felszaladniuk a NET 22. emeletére. 

Rekordszámú egyetemi 
résztvevő a Budapest Maratonon
Harmincnegyedik alkalommal rendezték meg az ország egyik 
legnagyobb szabadidősport-eseményét, melyen több tízezer 
résztvevő futott, gyalogolt a kétnapos esemény sokszínű kíná-
latának valamelyik távján. A Budapest Maratonon idén rekord-
számú, több mint 150 egyetemi futó is részt vett, akik a jubileumi 
év alkalmából Semmelweis 250-es pólót kaptak a Testnevelési és 
Sportközponttól. A futóversenyen az egyetem valamennyi kara és 
számos klinikája, szervezeti egysége kipróbálta magát csapatban 
vagy egyéni indulóként. 

Bővebb információ a résztvevőkről és az eredmé-
nyekről a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/hirek /2019/09/30/
rekordszamu-egyetemi-resztvevo-az-idei-
budapest-maratonon/

Semmelweises győzött a hazai Falling Walls Lab innovációs 
versenyen
A tavalyi siker után idén is a Semmelweis Egyetemet 
képviselő versenyző lett a győztese a Falling Walls Lab 
nevű nemzetközi innovációs verseny nemzeti előválo-
gatójának, amelyet az egyetem társszervezésében az 
Elméleti Orvostudományi Központ épületében tartot-
tak meg, ahol dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg a 
programot. Az innovatív ötleteket, projekteket bemu-
tató verseny győztese dr. Kiss Norbert bőrgyógyász rezi-
dens és PhD-hallgató lett, aki egy virtuális bőrbiopszi-
ának megfelelő képalkotásra képes új technikát muta-
tott be. A projekt a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkoló-
giai Klinika (témavezető: dr. Wikonkál Norbert egye-
temi tanár) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont (konzulens: dr. 
Szipőcs Róbert tudományos főmunkatárs) kollaborációjaként 
jött létre. Az egyik különdíjat szintén egyetemi projekt kapta: 
dr. Barabás János Imre (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-
nika) műszív beültetések komplikációját csökkentő fejlesztése.  
Az angol nyelvű tudományos és innovációs verseny keretében 
hallgatók, akadémikusok, vállalkozók és más szakmabeliek 3 per-

ces előadásban mutatták be kutatómunkájukat, üzleti modelljü-
ket, innovatív projektjüket vagy ötletüket társaik és egy váloga-
tott szakemberekből álló zsűri előtt, a legkiválóbb előadók pedig 
lehetőséget kapnak arra, hogy Berlinben részt vegyenek a Falling 
Walls Lab döntőn.

Deme Tamás
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Kóbori László: Az elődök munkájából 
lehet tovább építkezni

25 éve dolgozik a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán dr. Kóbori László egyetemi tanár, aki július 1-je óta látja el a klinika 
igazgatói feladatait. Tervei között említette a gyermek májtranszplantációs program és az intervenciós sebészeti-radiológiai hib-
ridműtétek, valamint a kombinált átültetések továbbfejlesztését, fő célkitűzése az új generáció kinevelése iskolaszerű képzéssel.

Dr. Kóbori László kifejtette: a 250 
éves Semmelweis Egyetemen belül a 
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 25 
éves, ő maga is itt dolgozik a kezdetek 
óta. – Ez idő alatt olyan csapat alakult ki 
a klinikán a múltbeli vezetőink és taná-
raink irányításával, ami európai szinten 
is színvonalas transzplantációs és sebé-
szeti programot visz a mai napig, ennek 
a folytatására vagyunk hivatottak – szö-
gezte le az igazgató.
Elmondása szerint számára a jövő gene-
ráció orvosainak nevelése az egyik 
legfontosabb feladat, ezzel kapcso-
latban a Hollandiában eltöltött évei 
alatt (1995-1997) szerzett meghatározó 
benyomásokat, és eldöntötte, hogy itt-
hon is a holland mintát kívánja folytatni, 
ami egybecseng a kurrikulumreform-
mal. A klinikán már hagyománnyá vált a 
fiatalok korai bevezetése a gyakorlatba, 
a típusműtéteket ugyanis minél hama-
rabb át kell adni számukra – vélte dr. 
Kóbori László. Hozzátette, hogy ebben 
a szakmában már a 30-as éveik elején el 
kell sajátítani az alapokat a gyakorlatban 
is; a cél az operáló rezidensek képzése.
Az oktatás területén szintén tervei között szerepel az amerikai 
Trialect programhoz való csatlakozás, melynek keretében nagy 
nevű egyetemekről (Harvard, Yale, UCLA, Cambridge, Heidel-
berg) fogadhatnának rezidenseket a klinikán. A  klinika 2011 óta 
a European Union of Medical Specialists akkreditált oktatóköz-
pontja, az első négy között Európában; ezt a szakmaspecifikus 
képzést is folytatni kívánja.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy bár jelenleg is rendszeresen szü-
letnek közlemények a klinikán, ezt növelni kell; fontosnak tartja, 
hogy a fiatalok még aktívabban vegyenek részt a tudományos 
munkában. A  transzplantáció multidiszciplináris léte miatt sze-
rencsés terület meglátása szerint. Az MTA  Metabolikus Gyógy-
szer-kölcsönhatások Kutatócsoportjával, dr. Monostory Katalin 
vezetésével közösen dolgoznak a májátültetett betegek testre 
szabott gyógyszeres kezelésével kapcsolatos módszertanon, 
amelyet a világon elsőként vezettek be a klinikai gyakorlatba. 
A másik fő kutatási irány a sebészeti anatómia témaköre, elsősor-
ban a máj sebészeti anatómiai variációira koncentrálva, amely az 
élődonáció és split program alapja. A  kutatás több mint 10 éve 
alatt közel 600 ún. korróziós preparátum készült, amelyeket az 
oktatásban is felhasználnak. Az anatómiai háttér és a témaveze-
tés dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens és dr. Kiss Mátyás 
érdeme az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Klinikai Ana-
tómiai Kutatólaboratóriumában – ismertette az igazgató.
Dr. Kóbori László hangsúlyozta, hogy a klinika és a hazai transzp-
lantációs program életében nagy mérföldkő és előrelépés volt az 
Eurotransplanthoz való csatlakozás 2013-ban. Ennek előkészítésé-

ben a klinika részéről az akkori igazgató, 
dr. Langer Róbert, valamint dr. Perner 
Ferenc vettek részt, dr. Kóbori László 
ebben az időszakban a Magyar Transz-
plantációs Társaság elnökeként segí-
tette a munkát. A csatlakozást követően 
megugrott a donációk száma, ezzel 
együtt a vese élődonor aktivitás is (kb. 
30/év), a sürgősségi transzplantációkat 
időben tudják biztosítani, illetve a spe-
ciális igényű betegek esélyt kapnak a 
minél korábbi transzplantációra. Évente 
120-150 vese-, 70-80 májtranszplan-
táció és 4-5 kombinált hasnyálmirigy- 
veseátültetés történik a klinikán. Az új 
igazgató a meglévő magas műtéti szá-
mokat mindenképpen tartani szeretné, 
emellett pedig egyes területeken profil-
bővítést is tervez (keresztdonáció, ABO 
inkompatibilis átültetések, gépi per-
fúzió stb.) és a kombinált átültetések 
(szív-máj, tüdő-máj és vese) továbbfej-
lesztése is napirenden van.
Az egyik legfontosabb cél a gyermek 
májátültetések továbbfejlesztése, ami-
hez a 2000-től Hamburgban szerzett 
szaktudását és kapcsolatait használná 

fel az igazgató. 10 kilogramm súly alatti gyerekekről van szó, ami 
olyan piros vonalat jelent a májtranszplantációban, amikor min-
dent egy kicsit másként kell elvégezni, mint normál esetben, 
beleértve a hepatológus, radiológus, orvosok, intenzíves ápolók 
munkáját és a sebészeti technikát is – fejtette ki dr. Kóbori László. 
A  tervezett együttműködési projektben a Hamburg- Eppendorf 
(UKE) egyetemi központ és az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
venne részt. Mint elmondta, a gyermek májátültetésen belül az 
élődonor és split technika bevezetését tervezi; utóbbi azt jelenti, 
hogy a szerv két részre való osztása után egyetlen szerv adomá-
nyozásával egy felnőtt és egy gyermek májátültetése is lehet-
séges. Mindemellett az igazgató szükségesnek látja az szövet-
tani háttér bővítését is. Intervenciós radiológiai hibridműtétek 
további fejlesztését is tervezi, hogy a sebészeti ellátás (rezek-
ció, ablatio) mellett minimál invazív beavatkozásokat is nagyobb 
számban tudjanak kombináltan elvégezni, ami például dagana-
tok teljes körű eltávolítása során előnyös lehet.
– A klinika teljesítménye és hírneve mindig felfelé ívelt az elmúlt 
negyed században, erre lehet támaszkodni és tovább építkezni 
az elődök: dr. Perner Ferenc, dr. Járay Jenő, dr. Langer Róbert, 
dr. Máthé Zoltán munkájából – hangsúlyozta végül dr. Kóbori 
László, aki úgy gondolja, hogy egy jó nevű klinikát vett át, amely 
egy jól összekovácsolódott csapattal a régió nemzetközi vezető 
intézménye a 250 éves Semmelweis Egyetemen.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Maurovich-Horvat Pál: Az egyetem 
csúcsdiagnosztikai intézetét hozzuk létre 
az orvosi képalkotás terén

Az egyetem csúcsdiagnosztikai intézetévé kell válnia az Orvosi Képalkotó Klinikának – hangsúlyozta dr. Maurovich-Horvat Pál, 
a szeptember 5-ével létrehozott klinika megbízott igazgatója. Céljai között említette egyebek mellett a kutatás fokozását, a társ-
szakmákkal való együttműködés erősítését. Egy klinika legnagyobb erejét a csapat adja, itt pedig adott egy magasan felkészült és 
lelkes szakmai közösség – emelte ki az új vezető.

Szeptember 5-én új szervezeti egységként jött létre a Semmel-
weis Egyetemen az Orvosi Képalkotó Klinika a Radiológiai Klinika, 
a Nukleáris Medicina Központ és az MR Kutatóközpont egyesü-
lésével. A klinika neve is azt tükrözi, hogy a szakterület teljes 
spektrumát lefedi. Az egyesülés által optimalizálható a műkö-
dés, az erőforrások jobban kihasználhatók, növelhető a betegel-
látás hatékonysága és a szakmák szorosabb együttműködésé-
nek köszönhetően hangsúlyosabbá válik a multidiszciplinaritás 
– mondja dr. Maurovich-Horvat Pál. A klinika vezetésével meg-
bízott igazgató azt vallja: minden szervezeti egység legnagyobb 
erejét a csapat jelenti, az emberektől lesz értékes. Ezt a szemléle-
tet követte a Lendület kutatócsoportja működtetésekor is, amely-
nek eredményei néhány év alatt nemzetközileg is láthatóvá vál-
tak, és ezt szeretné megvalósítani nagyban a klinika vonatkozásá-
ban is, ahol – mint fogalmazott – egy komoly potenciállal rendel-
kező, nagyon lelkes csapat van, amelyre lehet építeni.
Dr. Maurovich-Horvat Pál egyik alapvető célja a kutatás megerő-
sítése, mint mondja, a három diszciplína jelenlétével izgalmas és 
új kutatási projektek jöhetnek létre. A célok között szerepel egy 
mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócentrum létreho-
zása. Ezzel függ össze, hogy rövid távon fontosnak tartja a lele-
tezési folyamat javítását, vagyis a digitális, strukturált, standardi-
zált leletezés bevezetését, amely a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos fejlesztésekhez nélkülözhetetlen. A képalkotás terén 
a mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülő módsze-
reké a jövő, így fontos ezt a robbanásszerű fejlődés előtt álló terü-
letet erősíteni a klinikán – húzta alá. A mesterséges intelligencia – 
egyes félelmekkel ellentétben – nem kiváltani fogja a radiológus 
munkáját, hanem erősíteni, támogatni. Ennek eredményeképp a 
jövőben a favágó munkát a mesterséges intelligencia elvégzi a 
radiológus helyett, akinek így több ideje lesz azokkal a leletekkel 
foglalkozni, amin eltérés van, valamint a betegekkel és klinikusok-
kal is konzultálni, hiszen a képalkotás ma már a betegellátás köz-
ponti eleme. Már szinte nincs olyan beavatkozás, amit nem előz 
meg képalkotás, ami egyre szofisztikáltabb, pontosabb; háromdi-
menziós képeket is kapunk, és egyre inkább bele tudunk nézni a 
folyamatokba is a molekuláris képalkotással. Ez egy nagyon izgal-
mas és innovatív terület, jó választás a végzős orvosoknak, mert 
az orvosi képalkotás éves szinten is jelentősen fejlődik – hang-
súlyozta. A klinikán rendelkezésre álló számos adat transzlációs 
kutatásokban, adatalapú fejlesztésekben való részvételt is lehe-
tővé tesz – tette hozzá. 
Az Orvosi Képalkotó Klinika az egyetem csúcsdiagnosztikai inté-
zete kell, hogy legyen – tette egyértelművé. Ez természetesen a 
képalkotás területére értendő, nem vitatva, hogy a diagnoszti-
kában más olyan szakterületek is hangsúlyosak, amelyek magas 
szintű művelése az egyetem keretein belül biztosított – tette 
egyértelművé. A klinikán jelenleg folyik az eszközpark felmérése, 
hogy milyen további fejlesztések szükségesek a korszerű képal-
kotás teljes körű megteremtéséhez.
A betegellátással kapcsolatban elmondta, cél, hogy a környező 

klinikákról idejöjjenek a betegek, és minél gyorsabban ki tudja 
őket szolgálni a klinika. Fokozni szeretné a társszakmákkal való 
együttműködést, ehhez szervspecifikus programokat fognak lét-
rehozni, így pl. uroradiológiai és sebészeti radiológiai programot. 
A tervek között szerepel egy kardiovaszkuláris profil kialakítása.
Az egyesülésnek köszönhetően az oktatás során sokkal átfogóbb 
képet kapnak a képalkotásról a hallgatók, a kurrikulumreform-
mal bevezetett blokkosított oktatásban a klinikán töltött egy hét 
alatt a radiológiával, neuroradiológiával és nukleáris mediciná-
val egyaránt ismerkedhetnek a medikusok, akiket a reform szel-
lemében igyekeznek közel vinni betegekhez. – Szeretnénk egy 
olyan élményt adni, ami alapján úgy dönthetnek, hogy ezzel a 
szakmával akarnak foglalkozni – mondta. Egyik első intézkedé-
seként hamarosan megkezdődik egy új szoba kialakítása TDK- és 
PhD-hallgatók számára.
Az igazgató fontosnak tartja, hogy a munkatársak magukénak 
érezzék a klinikát, szívesen járjanak be és megtalálják a számítá-
sukat szakmai és anyagi tekintetben is. Éppen ezért – mint fogal-
mazott – mindent megtesz az ehhez szükséges körülmények 
megteremtéséért.
Dr. Maurovich-Horvat Pál kiemelte, eddigi pályája legnagyobb 
szakmai kihívásának érzi jelenlegi feladatát, de a munkát segíti a 
klinikán lévő jó csapat, valamint az egyetemi vezetés, amely rek-
tori, rektorhelyettesi és dékáni szinten is rendkívül progresszív 
szemléletű, támogató és inspiráló környezetet biztosít, ami fon-
tos szempont volt a döntésnél.
Mint elmondta, dr. Bérczi Viktortól jól működő, gazdaságilag 
stabil szervezeti egységet vett át. Az Orvosi Képalkotó Klinika 
három tanszékkel működik szeptember 5-étől, a Radiológiai Tan-
széket igazgatóként dr. Maurovich-Horvat Pál vezeti, a Nukle-
áris Medicina Tanszék megbízott vezetője dr. Györke Tamás, a 
Neuroradiológiai Tanszéké dr. Rudas Gábor.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Törő Klára: Szakmai világítótorony 
szerepet kell vállalnia az IBOI-nak

Az igazságügyi szakértői munka magas színvonalának fenntartását, az oktatási és tudományos tevékenység további erősítését, 
illetve bővítését tartja legfontosabb céljának dr. Törő Klára, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet új vezetője. Az igazgató 
hisz abban, hogy az egyetemi intézetnek világítótorony szerepet kell vállalnia a hazai igazságügyi biztosítástani szakmában.

Komoly küldetése van nemcsak az intézetnek, hanem általános-
ságban az igazságügyi orvostannak is, hiszen bizonyos értelem-
ben a társadalom biztonsága felett őrködünk azáltal, hogy a hely-
színi szemlét követően a bűncselekmények kapcsán mi végezzük 
el a boncolást – mondja dr. Törő Klára, aki július 1-je óta vezeti 
az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetet (IBOI). Az új igaz-
gató fontos céljai közé sorolja, hogy e tevékenység – amely az 
IBOI egyik alapfeladata – magas szinten fennmaradjon, és emel-
lett vállaljon az intézet egyfajta világítótorony szerepet országos 
szinten. A tanszékfoglaló előadásában is felvetített világító torony 
szimbóluma kettős. Egyrészt jelenti az iránymutatást a többi 
hazai igazságügyi orvostani intézet számára, amelyhez elenged-
hetetlen a szakmai minőség még további emelése, a világtrendek 
ismerete. Másrészt utal arra – fogalmaz dr. Törő Klára –, hogy nem 
barokk palotát akarunk építeni, hanem egy stabil, funkcionális, 
de jelentős épületet, amely kölcsönhatásban van a környezetével. 
Az igazságügyi szakértői szakma sajátossága, hogy a klinikumtól 
a nyomozóhatóságokon át a bíróságokig számos szakterülettel 
vannak kapcsolatban, az együttműködő szervezetekkel való jó 
kooperáció pedig rendkívül fontos – emelte ki.
Dr. Törő Klára szólt arról is, hogy szeretné, ha az intézet a jövőben 
még jobban követné az egyetem hármas feladatát. Az oktatási 
tevékenységünk eddig is magas szintű volt és – köszönhetően 
egyrészt a témának, valamint oktatóink teljesítményének – nép-
szerű is a hallgatók körében. Ezt a színvonalat, érdeklődést sze-
retnénk fenntartani, ha lehet bővíteni, mind a graduális képzés, 
mind továbbképzések terén – mondta.
Az intézet tudományos tevékenységében ugyanakkor van 
további fejlesztési lehetőség és szükséges is az előrelépés – 
mutatott rá az igazgató. Beszámolt arról, hogy – a koreai hajótra-
gédia áldozatainak azonosításában vállalt szerep után – a hazai 

DVI-vel (Disaster Victims Identification) egyeztetések kezdődtek 
egy post mortem vizsgálatokra alkalmas CT intézetben való elhe-
lyezésével kapcsolatban. Egy ilyen típusú eszköz amellett, hogy 
az igazságügyi szakértői munkát is segítené (pl. sérülések mecha-
nizmusának feltárása, ön- és idegenkezűség elkülönítése), szá-
mos kutatási lehetőséget is megnyitna a patomorfológiai elvál-
tozások pontos feltérképezése által. Mint dr. Törő Klára kiemelte, 
kifejezetten olyan morfológiai kutatásokat erősítenének az inté-
zetben, amelyek eredményei a klinikumban, a megelőzés vagy a 
diagnosztika terén hasznosulnak.
Új területként tervezi létrehozni a foglalkozásegészségügyi mun-
kacsoportot, amely az ezzel a szakággal kapcsolatos igazságügyi 
szakértői munkát vállalná fel (pl. munkavégzés közbeni egészség-
károsodás, toxikus hatás vizsgálata). Az ehhez is nélkülözhetet-
len toxikológiai labor, valamint a genetikai labor jelenlegi magas 
színvonalát fontos megtartani – emelte ki. Tervei között szerepel 
az immunhisztokémiai vizsgálatok bővítése, a szomszédos II. Sz. 
Patológiai Intézettel közösen.
A tanszékvezető fő kutatási területe jelenleg a környezeti, első-
sorban környezetmeteorológiai tényezők szerepének elemzése a 
hirtelen halál bekövetkezésében. Mint mondja, az ELTE Meteoro-
lógiai Tanszékével közösen számos érdekes dologra figyeltek fel 
a klímaváltozás kapcsán az esetszámokat elemezve; ez a kutatási 
téma is folytatódni fog az intézetben.
Fontosnak tartja a TDK-csapat továbbfejlesztését, és azt, hogy 
a fiatal kollégák élvezzék, amit csinálnak, érezhessék, hogy fej-
lődnek és egy jó csapathoz tartoznak. A jó közösségi hangu-
lat kiemelten fontos számára, hiszen egyrészt segíti idevonzani 
és itt is tartani az embereket, másrészt azt vallja, akkor tudnak 
magas színvonalon dolgozni a munkatársak, ha jól érzik magukat. 
Működjünk együtt és végezzük a legjobban a munkánkat, mert 
ez visz előre – osztja meg hitvallását.
Dr. Törő Klára a diploma megszerzését követően rögtön az 
IBOI-ba került, és azóta itt dolgozik. Bár eredeti tervei szerint klini-
kai területet választott volna, itt marasztalta a szakma színessége, 
érdekessége, az, hogy a legkülönbözőbb területek képviselőivel 
kell együttműködni, aminek köszönhetően még most is rendkí-
vül változatos minden napja. A tanszékvezető szerint ugyanak-
kor nagy lelki erő és tartás is kell ehhez a munkához, hiszen pél-
dául a bűncselekmények kapcsán komoly érdekek ütközhetnek a 
tárgyalóteremben, aminek sokszor a kereszttüzében áll az igaz-
ságügyi szakértő. Ennek ellensúlyozásaként kiemelten fontos-
nak tartja, hogy az intézetben pozitív, támogató közösségi lég-
kör uralkodjon.
Az igazgató elmondta azt is, hogy a tanszékfoglaló előadása 
után kapott egy világítótorony formájú lámpát a munkatársaitól, 
ami folyamatosan emlékezteti a kitűzött célok megvalósítására. 
A világítótornyok világa egyébként is vonzza, még az idei évben 
a tervei között szerepel egy norvég út. Az utazás számára min-
dig szakmai tapasztalat is, mivel immár hagyományosan minden 
nyaralásnál meglátogat egy helyi igazságügyi orvostani intézetet. 
Eddig 19 országból gyűjtött ilyen típusú tapasztalatot Ausztrá-
liától Oroszországig. Dobozi Pálma
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Dr. Keller Éva: Határozottsággal és 
tisztességgel bármit el lehet érni

Dr. Keller Éva egyetemi tanár elsőként volt női vezető az igazságügyi orvostani szakmában, több mint másfél évtizeden keresztül. 
Munkája elismeréseként nemrégiben elnyerte a belügyminisztertől A köz szolgálatáért érdemjel arany fokozatát, több évtizedes 
egyetemi tevékenységét a Semmelweis Napon arany pecsétgyűrűvel jutalmazták és Pro Universitate Érdemrend kitüntetést ve-
hetett át. Dr. Keller Éva 1982 óta dolgozott az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetben, melynek 2003-tól 2019-ig volt a 
vezetője.

– Az egész pályámat meghatározta, hogy együtt dol-
goztam a rendőrséggel. Az első női vezető voltam 
16 éven keresztül egy olyan szakmában, ahol férfiak 
vannak többségben – mondta dr. Keller Éva, akinek 
több évtizedes munkája elismeréseként és a májusi 
dunai hajótragédia áldozatainak azonosítása során 
kifejtett munkájáért Pintér Sándor belügyminiszter 
A köz szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adomá-
nyozta. Utóbbi előzményeként említette, hogy még 
1994-ben az Egyesült Államokban részt vett az ame-
rikai Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) sze-
mélyazonosítási tanfolyamán, amely rávilágított, hogy 
a tömegszerencsétlenségek esetén fontos egy jól kép-
zett igazságügyi szakértőkből álló csapat. A magyaror-
szági ún. Disaster Victim Identification (DVI) csoportot 
2017-ben hozták létre a Belügyminisztérium irányítása 
alatt, 2017-ben elméleti, 2018-ban gyakorlati tanfolya-
mot is szerveztek – számolt be dr. Keller Éva. Szerinte 
a belügyminiszteri kitüntetés a példás együttműkö-
dés elismeréseként is szolgál. – Azt gondolom, hogy 
megfelelő határozottsággal és tisztességgel bármit el 
lehet érni – tette hozzá arról, hogy nőként mennyire 
volt nehéz dolga szakterületén kimagasló eredményeket elérni. 
Mint mondta, a tudományban mindig szerencséje volt. 3 évet töl-
tött a Cleveland Clinic Foundation Cardiovascular Research labo-
ratóriumában, 1991-1994 ig. 1992-ben elnyerte az American Heart 
Association kutatói ösztöndíját. 1996-1998 között a Case Western 
Universityn a Piereluigi Gambetti professzor vezette Prion labo-
ratóriumban dolgozott. Dr. Yasmin Hurd professzorral (Mt. Sinai 
Hospital, New York) 1996 óta tudományos együttműködés kere-
tében a kábítószer okozta halálozáshoz és a heroinfogyasztáshoz 
kapcsolódó molekuláris, genetikai hátteret vizsgálták, különös 
tekintettel az agyelváltozásokra. Az OPNI megszűnése után a – 
dr. Majtényi Katalin által hosszú évekig vezetett – neuropatoló-
giai osztály dr. Kovács Gábor Géza irányításával átkerült az Igaz-
ságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetbe. Dr. Keller Éva számára 
ugyanis fontos küldetés volt, hogy helyet találjon a neuropatoló-
giának, így jött létre 2008-ban az intézetben a Neuropatológiai 
és Prionbetegségek Referencia Központ dr. Kovács Gábor Géza 
egyetemi tanár vezetésével.
Vezetői időszaka alatt az oktatásban is struktúraváltás történt, 
a gyakorlati oktatás erősítését célozták meg, amivel fel tudták 
kelteni a hallgatók érdeklődését a tantárgy iránt. A sok munkát 
siker koronázta, hiszen az orvostanhallgatói értékelések alap-
ján az igazságügyi orvostan tantárgy a legjobbak között szere-
pel az egyetemi képzésben – tette hozzá. Az oktatás területén 
elért eredmények között említette az egészségbiztosítás ráépí-
tett szakorvosképzés elindítását és a közel kétszáz orvos szak-
vizsgáztatását. Büszke rá, hogy az elmúlt tanévben bevezették az 
Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) használatá-
nak gyakorlati oktatását, melyet az intézet munkatársai, de első-
sorban dr. Magyar Lóránt és dr. Szabó Bálint, az Állami Egész-
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ségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezetője és munkatársai közösen 
szerveztek meg.
Mint mondta, elődei megkezdett munkáját is igyekezett tovább 
vinni, az épület felújítása például még dr. Sótonyi Péter rector 
emeritus igazgatósága alatt kezdődött el. 2012-ben az egyetem 
támogatásával új, korszerű bonctermet alakítottak ki, és moder-
nizálták a szövettani laboratóriumot is. Különösen büszke a dr. 
Róna Kálmán egyetemi magántanárral együtt megvalósított, 
rendkívül jól felszerelt toxikológiai laboratóriumra, mely számos 
hatósági ügyben játszott kiemelt szerepet.
– Abban hiszek, hogy mindenkinek találnia kell egy olyan terüle-
tet a szakmában, amiben a legkiválóbb lesz – vélte dr. Keller Éva 
arra válaszolva, hogy miként áll össze jelenleg az intézet csapata. 
Dr. Magyar Lóránt például nemzetközi licensszel rendelkezik igaz-
ságügyi antropológia területén, dr. Danics Krisztina a neuropa-
tológia irányába specializálódott, dr. Lászik András DNS-szak-
értő, a fiatalok pedig a DVI iránt érdeklődnek – sorolta a profilo-
kat dr. Keller Éva. Igazgatói utódjának, dr. Törő Klárának pedig a 
környezeti és környezetmeteorológiai tényezők és a hirtelen halál 
kapcsolatának elemzése a szakterülete. 
Az intézetbe – melynek ellátási területe Budapest, Pest és Heves 
megye – évente 2400 holttest kerül, ebből 2-300 igazságügyi 
boncolás. Emellett évi csaknem 2200 igazságügyi szakértést is 
elvégeznek az intézet munkatársai – ismertette a leköszönő igaz-
gató.
Mint mondta, valószínűleg nyugdíjazása után is fog szakértői 
munkát végezni a rendőrségnek, de jelenleg úgy érzi, egy időre 
szívesebben pihenne, és tekintene szakmájára kívülről.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Először tartottak betegbiztonsági konferenciát

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) Betegbiztonsági Tanszéki Csoportja idén először konferenciát szervezett a Be-
tegbiztonsági Világnaphoz kapcsolódóan. A rendezvény célja, hogy minél több döntéshozóhoz és szakemberhez jussanak el azok 
az információk, amelyek alapján a betegbiztonság tovább növelhető. 

Hungaromed konferencia az EKK részvételével
Nyolcvanöt előadó és közel 3000 résztvevő volt jelen a három-
napos Hungaromed Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiál-
lításon, amelynek több konferenciáját és szakmai esemé-
nyét is a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati 
Kara (EKK) és a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 
(MEMT) szervezte, főként a digitális egészségügy, a mestersé-
ges intelligencia, a kórházi menedzsment stratégia, a beteg-
biztonság, az adat- és kiberbiztonság, a táplálkozástudomány 
és a demencia aktuális témáira fókuszálva. A rendezvény kere-
tében díjakat is adtak át, a MEMT által alapított Az év medi-
kusa díjat a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója, Egyed 
Bálint vehette át. 

Dr. Merkely Béla rektor megnyitó beszédében rávilágított, a 
betegbiztonság egy népegészségügyi probléma, több paramé-
terből álló összetett kérdés, amely más feladatok elé állítja a nagy 
centrumokat, az alapellátást, de az egyes országok között is elté-
rések vannak a legfőbb megoldandó feladatokban. Hozzátette: 
az egészségügyi ellátásban egy kis hibának is súlyos következ-
ménye lehet, ezért a betegbiztonság növelése érdekében opti-
malizálni kell a betegutakat, a szakembereket fel kell készíteni a 
kríziskezelésre is, a mindenkor érvényes irányelveket protokol-
lokba kell önteni, és nagy volumenű ellátócentrumokat kell létre-
hozni, mert ez csökkenti a szövődmények kialakulását – sorolta. 
Emlékeztetett rá, hogy az orvostudomány egy nagyon gyorsan 
fejlődő szakma, ahol a tudás kétévente megduplázódik, ezzel 
összefüggésben kitért a kurrikulumreformra is. Szólt róla, hogy 
a 250 éves Semmelweis Egyetemen jelentős hagyományai van-
nak a betegbiztonsági témakörök kutatásának, oktatásának és 
fejlesztésének. Példaképp említette az egyetem névadóját, Sem-
melweis Ignácot, aki a nem megfelelő kézhigiéné miatt kialakuló 
kórházi fertőzések leküzdéséért dolgozott, ami ma is a betegbiz-
tonsági törekvések legfontosabb célja.
Dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak egészségügyért felelős államtitkára, a konferencia fővéd-
nöke nevében Papp Renáta osztályvezető mondott köszön-
tőt. A betegbiztonsági kockázatok csökkentése kiemelt és egyre 
nagyobb jelentőségű feladat valamennyi ország egészségügyi 
ellátási rendszerében – hangsúlyozta. Világszerte, így Magyaror-
szágon is átalakulóban van az egészségügyi ellátás, több bete-
get kezelnek korszerűbb beavatkozásokkal, de növekszik a króni-
kus betegségek száma is. Következetes infekciókontroll-gyakorlat 
segítségével a kórházi fertőzéseknek akár harminc-ötven száza-
léka is megelőzhető – mutatott rá, hozzátéve, hogy a megelő-
zésben maguknak a betegeknek is meghatározó szerepük van. 
Magyarország európai viszonylatban korszerű járványügyi meg-
figyelő rendszerrel rendelkezik, az egészségügyi ellátással össze-
függő fertőzések hazai jelentési rendszere az egyik legátfogóbb 
az Európai Unióban – mondta.
Dr. Surján Orsolya, a Nemzeti Népegészségügyi Központ orszá-
gos tisztifőorvos-helyettese röviden ismertette a központ beteg-
biztonsággal kapcsolatos feladatait. A  betegbiztonsághoz szük-
ség van jogszabályi keretekre, ugyanakkor egyénre és intéz-
ményre szabottan kell szabályozni a folyamatokat, amelyeket a 
dolgozóknak is magukévá kell tenniük, emellett pedig együttmű-
ködő páciensekre is szükség van a siker érdekében – mutatott rá. 
Dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke az egész-
ségügyet érintő nehézségekről beszélt, amelyek akadályozhatják 
a betegbiztonság megteremtését. Úgy fogalmazott: szükséges, 
elégséges és minőségi ellátóhelyeket kell létrehozni, a struktú-
rát és a finanszírozást át kell alakítani, innovatív megoldásokra 
van szükség, valamint növelni kell a betegek és hozzátartozók 
tudatosságát, a fiatalok számára pedig vonzóvá kell tenni a szak-
mát. A  csapatmunka, a közös felelősség fontosságára is felhívta 
a figyelmet.
A  digitális megoldások szerepéről a betegbiztonságban dr. 
Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) dékánja, 
az EMK igazgatója beszélt, aki úgy fogalmazott: a betegbizton-
ság végső soron szervezeti kultúra, egyéni hozzáállás és csapat-
munka kérdése. Sorra vette a Menedzserképző Központ beteg-
biztonsággal kapcsolatos fejlesztéseit. Publikációk, tananya-
gok születnek, valamint betegbiztonsági fejlesztések és képzési 
programok zajlanak, továbbá az egyetem több, ezt célzó hazai 
és nemzetközi együttműködésben vállal vezető szerepet. Jelen-
leg is a betegbiztonság fejlesztését célzó EFOP 1.8.0. Program 
egyik konzorciumi partnere e témában – sorolta. A digitális meg-
oldásokról szólva elmondta, kreatívan kell használni azokat, mert 
segítségükkel növelhető az ellátás biztonsága. Szólt a mestersé-
ges intelligenciáról is, amivel a jövőben sok minden automatizál-
ható lesz. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a betegbizton-
ság, a minőség-ellenőrzés, a kockázat előrejelzés szempontjából 
robbanásszerű fejlődés előtt állunk. Hozzátette: ha mindent dig-
italizálunk, a betegbiztonság egy kiberbiztonsági kérdéssé válik, 
mérlegelni kell a kockázati tényezőket.

Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/19/eloszor-tartottak-betegbiz-
tonsagi-konferenciat-az-emk-szervezeseben/
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Szeretnénk, ha minél több hallgató megismerné, nemcsak a tan-
könyvek léteznek, hanem saját magukat is kipróbálhatják ebben 
a játékban, amit úgy hívnak orvostudomány – hangsúlyozta dr. 
Szijártó Attila, a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke. 
Jelenleg az egyetem mintegy ezer hallgatója vesz részt tudo-
mányos diákköri munkában. Az országos megmérettetésen, az 
OTDK-n mind az eredmények, mind a részvevők száma tekinte-
tében kiemelkedik az egyetem, ezzel együtt az elnök fontosnak 
érzi, hogy minél több hallgató megismerje a TDK-hoz való csatla-
kozás lehetőségeit. A TDT megújult honlapján az összes műhely 

XX. évfolyam 7. szám 2019. október 28. oktatás
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Több mint 200 szociális vezető kapott tanúsítványt

Új programokkal és szolgáltatásokkal teszik még 
vonzóbbá a TDK munkát

208 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményvezető vehette át a szociális vezetőképzés mesterszintű tanúsítványát 
a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben a képzés szakmai konferenciával egybekötött átadó ünnepségén. 

A jelenlévőket házigazdaként dr. Juhász Péter, a szociális vezető-
képzés tanári csoportjának oktatója köszöntötte. A Semmelweis 
Egyetem vezetése nevében dr. Bánhidy Ferenc általános rektor-
helyettes szólt. Három szóban fogalmazta meg főbb üzenetét a 
képzést elvégzők számára, melyek a hit, a bizalom és az elköte-
lezettség. 
Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
rektora a jó vezető személyiségjegyeit sorolta fel, kiemelve egye-
bek mellett, hogy egy jó vezetőnek nem szabad felsőbbrendű 
módon hozzáállnia se az adott feladathoz, se az emberekhez, és 
nem szabad feladatközpontúnak lennie az emberközpontúsággal 
szemben.
A jó pap holtig tanul — szólt dr. Zsengellér József, a Károli Gás-
pár Református Egyetem rektora. Úgy vélte, hogy a vezető min-
dig felelős a beosztottjaiért, ezért neki kell a legképzettebbnek 
lennie. Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar 
dékánja hangsúlyozta, hogy a szociális vezetőképzés rég nem 
látott pezsgést hozott a karon: tanárokat, szemléletet, tananyag-
fejlesztést. Mint elmondta, olyan szervezeti egység létrehozását 
tervezik az egyetemen, ami egybefogja a vezetőképzéseket, és 

aminek szakmai intézetként, nemzetközi referenciapontként kell 
majd működnie. 
A Semmelweis Egyetem az országban elsőként indított mester- 
és alapszintű szociális vezetőképzést, melybe immár a PPKE, vala-
mint a Károli Gáspár Református Egyetem is bekapcsolódott. Az 
alapvezető-képzésére eddig 1627 fő, mestervezető-képzésre 1091 
fő jelentkezett. Az egyetem az oktatási program elkészítésére, a 
pilot képzés lebonyolítására és a kapcsolódó tevékenységekre 
jelentős pénzügyi és humánerőforrást fordított. A képzés kialakí-
tásához és végrehajtásához kapcsolódó költségeket azóta a kor-
mány döntése alapján az EFOP 3.8.2-16 és VEKOP 7.5.1-16 számú 
Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt finanszí-
rozza 2,2 milliárd forint összegben.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/09/23/tobb-mint-200-szocialis-ve-
zeto-kapott-tanusitvanyt/

és téma megtalálható, intézeti bontásban, így a hallgatók válo-
gathatnak a lehetőségek között. Várhatóan tavasszal szervezik 
meg az első TDK pályaválasztási tanácsadó fórumot, amelyen sze-
mélyesen is bemutatkozhatnak az intézetek az érdeklődőknek. 
A TDK-munka bármilyen hivatást is választ később a hallgató, 
nagyon hasznos, hiszen kritikai érzéket ad az információk feldol-
gozásához és megtanít rendszerszinten gondolkodni – emelte ki. 
Az újdonságok között említette a Bevezetés a tudományos diákköri 
munka alapjaihoz címmel indult új, szabadon választható tantár-
gyat.
Dr. Szijártó Attila elmondta azt is: fontos törekvésük, hogy 2021-re 
az Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konfe-
rencia minden kar részvételével megvalósuló Semmelweis Egye-
tem TDK-konferencia legyen. Nem az a cél, hogy az eltérő szak-
területek egymással versenyezzenek, de legyen ez egy közös ren-
dezvény, amin minden kar TDK-sa együtt van jelen – magyarázta.
Szintén a TDK hallgatókhoz való közelebb hozása a célja a Kivá-
lóságok Estje rendezvénynek. A Szalonban megtartott első ilyen 
eseményen hat különleges vendég (a Semmelweis Egyetem 
Kiváló Diákkörösei, illetve Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők) 
mesélt életútjáról, hat borkülönlegesség kóstolásával egybe-
kötve.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/10/04/uj-programokkal-es-szolgal-
tatasokkal-teszik-meg-vonzobba-a-tdk-mun-
kat/

http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/23/tobb-mint-200-szocialis-vezeto-kapott-tanusitvanyt/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/23/tobb-mint-200-szocialis-vezeto-kapott-tanusitvanyt/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/23/tobb-mint-200-szocialis-vezeto-kapott-tanusitvanyt/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/04/uj-programokkal-es-szolgaltatasokkal-teszik-meg-vonzobba-a-tdk-munkat/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/04/uj-programokkal-es-szolgaltatasokkal-teszik-meg-vonzobba-a-tdk-munkat/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/04/uj-programokkal-es-szolgaltatasokkal-teszik-meg-vonzobba-a-tdk-munkat/
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/04/uj-programokkal-es-szolgaltatasokkal-teszik-meg-vonzobba-a-tdk-munkat/
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328-an vehettek át jubileumi díszoklevelet 
az ÁOK-on

Arany, gyémánt, vas, valamint rubin jubileumi díszoklevelet vehettek át az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven évvel ezelőtt végzettek 
az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ünnepségén dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettestől és dr. Kellermayer Miklós dékántól.

Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja – idézte Gabriel 
Garcia Marquezt dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostu-
dományi Kar dékánja a jubileumi díszoklevelek átadása alkalmá-
ból rendezett ünnepségen. Marquez szavaival a dékán az egye-
temi évek alatt köttetett igaz barátságok jelentőségére emlékez-
tette a jubilánsokat. – Az Önök életének fonala 50, 60, 65 vagy 
70 évvel ezelőtt néhány esztendőre összekapaszkodott és össze-
gabalyodott, hogy orvosi hivatásban eltöltött évtizedek után ma, 
néhány órára ismét összekapaszkodjék – fogalmazott köszöntőjé-
ben a dékán. Dr. Kellermayer Miklós örömét fejezte ki, hogy az ala-

pításának 250. évfordulóját ünneplő Sem-
melweis Egyetemen köszöntheti a hazatért 
jubilánsokat. Ma a Semmelweis Magyaror-
szág legjobb egyetemeként a neves Times 
Higher Education világrangsorában, idén a 
legnagyobb előrelépést felmutatva, a 457. 
helyen, vagyis a világ 28 ezer egyetemének 
első 2 százalékában foglal helyet – hangsú-
lyozta. Hozzátette, az egyetem vezetésének 
feltett szándéka, hogy az oktatási rendsze-
rek hatékony átalakításával, illetve a tudo-
mányos kutatás és innováció fejlesztésé-
vel további jelentős előrelépéseket tegyen 
az intézmény a világranglistákon. Az impo-
náló, ámbár mégiscsak száraz számok hát-
terében egyetemünk elkötelezetten tudós, 
tanári és gyógyító szellemisége áll – emelte 
ki.
A dékán szólt arról, hogy a jubileumi tané-
vet átalakított orvosképzési tantárgyi szer-
kezettel és tartalommal kezdték meg a hall-
gatók. Mint elmondta, a megújult gyakorlat-
orientált klinikai oktatási rendszerrel olyan 
orvosok képzése a cél, akik önállóan és kri-
tikusan gondolkodnak, és már a végzéskor 

bizonyos orvosi döntéshozásra képesek; és akik motivációja és 
tanulásvágya töretlenül kitart, akár 50, 60, 65 vagy 70 évig.
A jubileumi díszokleveleket dr. Szabó Attila és dr. Kellermayer 
Miklós adta át. Négyen vehettek át rubin, 30-an vas, 60-an gyé-
mánt, míg 234-en arany jubileumi díszoklevelet.
Az arany díszokleveles, ötven éve végzett orvosok nevében dr. 
Fekete Sándor mondott beszédet és köszönetet az egyetem 
vezetőségének az ünnepség megszervezéséért. Hozzátette, ezen 
alkalom a hosszú évek, évtizedek óta nem látott pályatársakkal 
való találkozásra, a közös emlékek felidézésére is lehetőséget 
teremt. Beszédében számba vette az ötven éve végzett medi-
kusokat oktató orvos egyéniségeket, nagyszerű professzorokat, 
Szentágothai Jánostól és Straub F. Brunótól Tarján Imrén és 
Szendrői Zoltánon át Magyar Imre professzorig. Dr. Fekete Sán-
dor örömét fejezte ki, hogy fél évszázados pályájuk során meg-
élhették a diagnosztika és a gyógyítási lehetőségek fantasztikus 
fejlődését. – Élvezhetjük a különleges képalkotó vagy a moleku-
láris genetikai módszerek hasznát, a célzott gyógyszeres kezelé-
sek, az intervenciós radiológia, az intenzív ellátás vagy a szervá-
tültetések hazai eredményeit – jegyezte meg. Köszöntőjét zárva 
megemlékezett az elveszített kollégákról, barátokról, a jelenlévő 
ünneplőknek pedig sok örömet és gyümölcsöző időskort kívánt.

Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A képgaléria megtekinthető a Semmelweis 
Egyetem honlapján: http://semmelweis.hu/
hirek/2019/10/14/328-an-vehettek-at-jubileu-
mi-diszoklevelet-az-aok-n/
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Jubileumi gyémánt és arany díszokleveleket 
adtak át a FOK-on

A Fogorvostudományi Kar (FOK) ünnepségén az ötven és hatvan évvel ezelőtt végzett fogorvosok vehettek át jubileumi gyémánt 
és arany díszoklevelet dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől, dr. Gerber Gábor dékántól és dr. Nyirády Pétertől, a Szak- és 
Továbbképzési Központ igazgatójától.

Az ünnepséget dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyi-
totta meg, aki emlékeztetett arra, hogy a fogorvos-társadalmat 
nagyon családiasnak szokták nevezni, mert mindenki ismer min-
denkit. Ez a mai különösen ünnepélyes alkalomra többszörösen 
is igaz, hiszen van, aki a saját édesapját vagy édesanyját köszönt-
heti, de a mai ünnepeltek között van olyan is, akiről elnevezett 
műszert naponta a kezembe fogok – mutatott rá. Az oktatási rek-
torhelyettes felidézte, az 1969-es év sok szempontból mérföldkő 
volt, hiszen a korábbi nevén Budapesti Orvostudományi Egye-
tem négyéves képzését leváltotta az ötéves kurrikulum, az alapí-
tása 200. évfordulóját ünneplő egyetem pedig felvette Semmel-
weis Ignác nevét. A jelenleg zajló 250. évben az egyetem ismét 
komoly változtatásokat vezet be a kurrikulumban, amelyben a 
fogorvostan élen jár – mutatott rá. Dr. Hermann Péter hangsú-
lyozta: hálával tartozunk a jubilánsoknak, hiszen az ő példamuta-
tásuk vezetett oda, hogy a Semmelweis Egyetem a világ 28 ezer 
egyeteme közül jelenleg a 457. helyen áll, és tavaly óta 34 helyet 
javított a pozícióján. 
Dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja beszédében ismertette, hogy 
az ötven éve végzettek fogorvosdiplomája volt az utolsó, amelyet 
még a Budapesti Orvostudományi Egyetem (BOTE) adott ki, és ez 
az évfolyam 4 és fél év alatt érte el azt, amihez néhány évfolyam 
kivételével szinte mindenkinek legalább 5 év kellett, mert akkori-
ban az országnak nagy szüksége volt fiatal fogorvosokra. Hozzá-
tette: míg a 60 évvel ezelőtti évfolyamon 40-en, addig az 50 évvel 
ezelőtti évfolyamon 173-an végeztek. Összehasonlításképpen: 
idén júliusban 140 fogorvost avattak a Semmelweis Egyetemen, 
közülük 91-en végeztek a magyar nyelvű képzésben. A FOK nem-
zetközi kapcsolatai folyamatosan bővülnek, a graduális képzés-
ben mintegy 400 külföldi hallgatót oktatnak, és nagy az érdeklő-
dés a szakorvosképzés iránt is. Dr. Gerber Gábor rámutatott, hogy 
az 50, 60 éve végzettek jó példát mutatva a későbbi generációk-
nak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk 
gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, 
lépést tartva az egyre nagyobb tempóban haladó tudománnyal. 
Ez nem volt könnyű, hiszen akkoriban a nyugati kollégákkal kap-
csolatot tartani és modern anyagokat beszerezni meglehetősen 
nehéz volt. – Ma ez már nem okoz gondot, sőt, arra kell megtaní-
tani hallgatóinkat, hogyan válasszák ki a széles kínálatból a jó és 
legjobb anyagokat – érzékeltette a különbséget.
A dékán áttekintette a kar épületeinek fejlődéstörténetét is, és 
szólt a kurrikulumreformról is, kiemelve, hogy az általános orvosi 
képzés megújításánál a fogorvosképzés gyakorlatorientáltságát 
vették követendő példának. A FOK is fontos bővítéseket végzett 
a klinikai tárgyaknál, például bevezették a gerosztomatológiát, 
tovább bővítették az orális medicinát, a radiológiát és a klinikai 
gyakorlatot is. A dékán beszédében arra is kitért, hogy az 1969-es 
évfolyam nyilvánvaló kiválóságát bizonyítja az is, hogy ekkor vég-
zett dr. Fejérdy Pál professzor, aki ez idáig egyedüliként három 
cikluson át vezette dékánként a Fogorvostudományi Kart, és az 
első fogorvos rektorhelyettes volt.
Az ötven éve végzett évfolyam nevében dr. Fejérdy Pál felidézte, 
hogy az elmúlt 50-60 év szinte minden területen drámai változást 
hozott, a rendszerváltás megrengette és megváltoztatta a mun-
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kakörülményeket. Eltűnt például a gipszlenyomat, a Sziloden, a 
falikaros ostoros, majd doriókaros fúrógép, és ma mindenből a 
szinte követhetetlen generáció fut, már a legkorszerűbb techno-
lógiák kopogtatnak a rendelőkbe. Mint fogalmazott, hogy eliga-
zodjunk az újdonságokban, az egyetem szelíden, de határozot-
tan segít. A kötődés a karhoz ismét valóságos lett, a szintentartó 
tanfolyamok pedig – ahogy annak idején – ismét a jóleső talál-
kozások színterei.
A gyémánt oklevéllel jutalmazott évfolyam tagjai nevében dr. 
Gerber Alajos mondott köszöntő beszédet. Mint mondta: az 
ötvenes években fogorvostanhallgatónak lenni önnevelésre, küz-
désre tanította őket. Igazi barátokká, társakká váltak, egymást 
segítve készültek a vizsgákra.  
– Idősebb kollégák figyelmeztettek, hogy a fog végén van egy 
ember! Az orvos személye is gyógyít, az érzelmi intelligenciát is 
növelni kell, nem csak az értelmit, hiszen az empátia ma is nél-
külözhetetlen. A növekvő technikai képességek ellenére jobb ma 
is, ha a beteget nem géptől gépig, inkább lélektől lélekig küld-
jük – fogalmazott. Dr. Gerber Alajos hozzátette: nagy megtisztel-
tetésnek tartja a gyémánt díszoklevelet, de az különösen nagy 
boldogság számára, hogy azt a fiától, dr. Gerber Gábortól, a FOK 
dékánjától vehette át. Jövőre talán már egy unokám is tőle kap 
fogorvosi diplomát – tette hozzá.
A FOK Tanácsának ünnepi ülésén 79 arany és 11 gyémánt díszok-
levelet adott át dr. Hermann Péter, dr. Gerber Gábor és dr. Nyirády 
Péter, a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója.

Tőgyi Krisztina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben és a képgaléria megte-
kinthető a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/hirek/2019/10/07/jubi-
leumi-gyemant-es-arany-diszokleveleket-ad-
tak-at-a-fok-on/
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Ereignisreicher Start in das neue Semester

Am 20. September wurde in feierlichem Rahmen der 12. Jahrgang am Asklepios Campus Hamburg (ACH) begrüßt sowie das neue 
akademische Jahr eröffnet. Dort wurde auch der diesjährige ACH Absolvent Omar Salloum erwähnt, der am Vortag den Hambur-
ger Lebensretterpreis 2019 erhalten hatte. Nur wenige Tage später freute sich der ACH über prominenten Besuch zu einem beson-
deren Anlass: In Anwesenheit des ungarischen Botschafters hielt der Rektor der Semmelweis Universität, Prof. Dr. Béla Merkely, 
den Eröffnungsvortrag im Rahmen der neuen Ringvorlesung Experten der Semmelweis Universität am ACH. 

Neue Ringvorlesung am ACH gestartet 

Fast 40 Lehrstuhlinhaberinnen 
und -inhaber der Semmelweis 
Universität werden sich in den 
kommenden vier Jahren am ACH 
im Rahmen einer neuen Ring-
vorlesung die Klinke in die Hand 
geben. Auf Einladung ihrer jewei-
ligen Pendants bzw. Fachverant-
wortlichen Dozentinnen und 
Dozenten in Hamburg werden 
sie den Studierenden am ACH 
ihre verschiedenen Fachrichtun-
gen vorstellen. Die Schirmherr-
schaft sowie das Privileg, die 

Eröffnungsvorlesung am 25. September zu halten, kamen dem 
renommierten Kardiologen, Direktor des Herz- und Gefäßzent-
rums und Rektor der Semmelweis Universität, Prof. Dr. med. Béla 
Merkely, zu: – Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich als Rek-
tor der Semmelweis Universität die Ehre erhalten habe, Schirm-
herr dieser imposanten Vorlesungsreihe zu sein und sie eröffnen 
darf. Sie bietet eine großartige Gelegenheit, das Netzwerk zwi-
schen Hamburg und Budapest systematisch auszuweiten und die 
Zusammenarbeit in allen Bereichen der Lehre, der Forschung und 
der medizinischen Praxis weiter zu intensivieren. Wir bedanken 
uns bei Ihnen für diese großartige Initiative! 
In seinem einstündigen, englischsprachigen Vortrag referierte er 
als Kardiologe vor zahlreichen Studierenden, die den neuen Wahl-
pflichtkurs belegt hatten, sowie vielen Fachverantwortlichen des 
ACH über die sogenannte Kardiale Resynchronisationstherapie 
(CRT). Zuvor nutzte Prof. Merkely in seiner Eigenschaft als Rektor 
die Gelegenheit, als Auftakt zu der neuen Ringvorlesung, die der 
Hamburger Campus seiner Mutteruniversität zu ihrem 250. Jubi-
läum schenkt, über die Semmelweis Universität zu sprechen. Er 
machte deutlich, dass er diese als Flaggschiff der medizinischen 
Ausbildung und Versorgung sehe und sie in den nächsten zehn 
Jahren unter die TOP 100 Universitäten weltweit und in ihrem 
Fachgebiet unter die TOP 5 in Europa bringen wolle. In diesem 
Zusammenhang wies er u.a. auf die Einführung des neuen Cur-
riculums in diesem Jahr, das intensive Bemühen um das Thema 
Prävention auch in der Lehre und auf die immer noch modell-
hafte, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Asklepios und deren 
großes Potenzial hin. – Die deutschsprachigen Studierenden und 
Absolventinnen und Absolventen der Semmelweis Universität bil-
den die stärkste Verbindungskette in der Weiterentwicklung der 
deutsch-ungarischen Zusammenarbeit, hob Prof. Merkely in sei-
ner Rede hervor. Als Rektor der Semmelweis Universität habe er 
die Wichtigkeit der internationalen Studierenden und ihre Rolle 
im Universitätsleben stets betont. Daher danke er dem ACH für 
die Initiative der neuen Ringvorlesung, die dazu beitragen werde, 
die wissenschaftliche Kooperation zwischen Budapest und Ham-
burg weiter zu verstärken und die Anzahl der gemeinsamen For-
schungsprojekte und -publikationen zu erhöhen. 

Asklepios Campus Hamburg begrüßt seinen 
12. Jahrgang

Mit diesem Jahrgang wird das Dutzend voll: 73 Studierende wur-
den am 20. September in feierlichem Rahmen zu ihrem Studien-
beginn am Asklepios Campus Hamburg begrüßt. Gleichzeitig 
wurde das akademische Jahr 2019/20 offiziell eröffnet. Traditio-
nell wurde der würdige Rahmen der Semestereröffnung wieder 
für die Verleihung von Lehrpreisen und Titeln genutzt. So erhielt 
PD Dr. Tobias N. Meyer, Chefarzt der Nephrologie in der Askle-
pios Klinik Barmbek, die Ernennungsurkunde zum Honorarpro-
fessor der Semmelweis Universität überreicht. Eine besondere 
Gratulation erging an den Repräsentanten des Rektors der Sem-
melweis Universität am ACH, Prof. Dr. med. Dr. h.c. Peter Bucsky, 
der in diesem Sommer zum Ehrenmitglied der angesehenen 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften ernannt worden war. 

ACH Absolvent ist Asklepios Lebensretter 
2019

Omar Salloum, diesjähriger Absol-
vent des Asklepios Campus Ham-
burg, hat unmittelbar nach seiner 
Examensfeier Ende Juli sein medi-
zinisches Können unter Beweis stel-
len müssen. Für die erfolgreiche 
Reanimation seines eigenen Vaters, 
der am Tag nach der Examensfeier 
bei einem Spaziergang neben ihm 
zusammengebrochen war, bekam 
er den 5. Asklepios Lebensretter-
preis 2019 verliehen, vergeben 

vom Hamburger Abendblatt und der Klinikgruppe Asklepios. Die 
Lehre, die der 24 Jährige aus dieser Notsituation gezogen hat, 
lautet: – Man muss absolut Ruhe bewahren, um verhältnismäßig 
ruhig handeln zu können – aber, so fügt er hinzu, einen guten 
Schutzengel hätten sein Vater und er sicherlich auch gehabt. 

Nicola Sauter-Wenzler

Weitere Bilder und Informationen unter www.asklepios.com/ach
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Az összes magyar muzeológus a Jézus 
Pilátus előtt című képet kereste

A Baráti Kör aktuális összejövetelén dr. Rosivall László elnök köszöntötte az egybegyűlteket és a Munkácsy Mihály Krisztus-triló-
giájának kalandos történetét a közönség elé táró előadót.

Forbáth G. Péter MD FRCP, a 
Torontói Egyetem emeritus pro-
fesszora, gyermekorvos, kardio-
lógus. – Forbáth professzor úr az 
évek alatt rendszeresen jött haza 
és nevelte az ifjúságot, az Ame-
rikai Magyar Orvos Szövetség 
(HMAA) magyar tagozat évente 
megrendezett balatonfüredi kon-
ferenciájának rendszeres előadója, 
a magyar orvostanhallgatók men-
tora – ismertette dr. Rosivall 
László. Dr. Forbáth G. Péter köz-
reműködésével került haza a deb-
receni Déri Múzeumban látható 
Munkácsy-trilógia. Ennek történe-

tét mesélte el a rubin-diplomás professzor Hogyan került Magyar-
országra a Munkácsy-trilógia? című előadásában. 
Mint emlékeztetett, Munkácsy Mihályt párizsi impresszá-
rió ja kérte fel, hogy fesse meg Jézus életét. A  festő a Feltáma-
dott Krisztust képtelen volt ábrázolni. A  sorozat így három fest-
ményből áll: Krisztus Pilátus előtt (1881), Ecce Homo (1896) és a 
Golgota (1884). A  Golgota érdekessége, hogy a keresztre feszí-
tett Jézus alakját önmagáról mintázta Munkácsy. A  mozgalmas 
képek modelljeinek pedig a nagy kivándorlás idején szétszóró-
dott kispénzű orosz zsidó embereket kérte fel a művész. A  Déri 
Gyűjtemény vette meg az Ecce Homo című képet, így került Deb-
recenbe. A  Golgota és a Krisztus Pilátus előtt Amerikába került, 
egy áruház tulajdonosa vette meg a két képet, s mikor kastélyá-
ban tűz ütött ki, a vásznakat a keretből kivágva kidobták a hóra. 
A tulajdonos a tűz után a képeket áruházába vitte, majd azokat az 
üzlet 4. tulajdonosa elárvereztette az áruházzal együtt. Egyik kép-
gyűjtemény sem akart monumentális festményt, a Munkácsy-ala-
pozás ráadásul bitumennel történt, így a restaurálásuk sem volt 
szövődménymentes. A  művész annak idején 120-150 ezer dollá-
rért adta el a képeket, de az 1988-as aukción az áruk 40 és 60 
ezer dollár volt, és alapáron mentek el. – Ez akkor nem volt már 
elérhetetlen összeg, ha tudtunk volna róla, akkor többen össze-
adtuk volna, és természetesen Magyarországnak adományoztuk 
volna – mondta el Forbáth professzor. – A  Golgota ezután New 
Yorkba került. A  Krisztus Pilátus előtt telefonon kelt el. Az árve-
rező nem adta ki a vevő nevét, a telefon Kanadából jött, és itt 
kezdődik az én szerepem. Szeretem a zenét, s a Torontói Ope-
rában láttam meg a csak tanulmányaimból ismert képet, amely 
annak próbatermében lógott – mesélt. Néhány évvel később volt 
az 50 éves érettségi találkozónk Debrecenben, és szóba került, 
hogy magyar festményeket gyűjtök. Fél év múlva kaptam levelet 
Debrecenből, hogy az összes magyar muzeológus a Krisztus Pilá-
tus előtt című festményt keresi. Én voltam az egyetlen, aki tudta 
hol van. Én viszont azt nem tudtam, hogy keresik – folytatta a 
történetet Forbáth professzor, aki azután felkereste John Tan-
nenbaumot, a nagy mecénást, aki az épületet és képet is ado-
mányozta a Torontói Operának, és elvitte neki a Munkácsy-al-
bumot. A mecénás addig a festmény alkotójának nevét és címét 
sem tudta. Forbáth professzor ekkor megírta a magyar államnak, 
hogy a kép megvan. A  magyar állam megbízta a professzort, 

hogy eljárjon az ügyben, azzal a kéréssel, hogy ha a képet köl-
csönadják, akkor itthon restaurálják azt. Tannenbaum új keretben 
ingyen kölcsönözte a képet Debrecennek, sőt a szállítás biztosítá-
sának költségeit is vállalta. Ekkor volt először a három kép együtt 
a debreceni múzeum falán, melyeket még alkotójuk sem látott 
együtt. 1995-ben Göncz Árpád nyitotta meg a kiállítást, melyre 
dr. Forbáth Pétert is meghívták. Azután a kölcsönadás ideje lejárt, 
de a mecénás Debrecenben hagyta a festményt, míg szóba nem 
került a kép megvétele. A  magyar küldöttség és a mecénás tár-
gyalása a professzornál történt. A mecénás a 2 millió dollárra fel-
értékelt festményt odaadta volna 1,5 millióért, de az akkori meg-
bízott szerint az nem ért meg annyit, így az eladás abbamaradt, s 
a kép maradt Debrecenben. Tannenbaum impresszionista gyűjte-
ményét a Hamilton Galéria kérte, és ő az egészet ajánlotta fel, ha 
befogadják a Krisztus Pilátus előtt című festményt is. Elfogadták 
a Munkácsy képet, s a galéria tulajdonába került. A  World Trade 
Center elleni támadás idején a kép újra eltűnt a raktárban, majd 
előkerült és odaajándékozták a debreceni múzeumnak. A  kép 
ekkor már 6 millió dollárra volt felértékelve. Itthon egy közös 
gyűjtés következtében megvették, s azóta a Krisztus Pilátus előtt 
a magyar állam tulajdonában Debrecenben van. 
A Golgotát egy New York-i galéria vásárolta meg, majd megvette 
a Munkácsról származó magyar milliárdos, Pákh Imre. Nem lehet 
tudni mennyiért vásárolta a képet, de 10 millióra tartotta az árát. 
A magyar állam nem akart ennyit adni a festményért, s zárolta a 
képet, azaz a kép nem hagyhatta el az országot. Érdekes jogi kér-
dés volt, hogy zárolhatnak-e egy kölcsönadott festményt, mely 
nem volt magyar tulajdonban. Végül megállapodás történt és 
megvették a festményt. Most a trilógia Debrecenben kiállítva és 
magyar tulajdonban van – zárta a kalandos történetet Forbáth 
professzor. Dr. Forbáth G. Péter maga is szenvedélyes gyűjtő, hoz-
záférhető árú magyar festményeket gyűjt. Képgyűjteménye főleg 
a magyar Nyolcak festményeiből áll. 

Urbán Beatrice

M EG H ÍVÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

október hónapban tartandó rendezvényére

Zeneterápia az orvoslásban
Dr. Kollár János

egyetemi docens, Magatartástudományi Intézet

A rendezvény ideje és helye:
2019. október 30., szerda 17 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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Ingyenes lesz a Füvészkert az egyetem hallgatói és 
dolgozói számára

Szakmai szimpózium keretében emlékeztek dr. Hári 
Máriára

Díjmentesen látogathatják a Semmelweis Egyetem hallgatói és munkatársai az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Botani-
kus Kertjét. A jelképes születésnapi ajándékkal dr. Borhy László, az ELTE rektora köszöntötte az alapításának 250 éves jubileumát 
ünneplő Semmelweis Egyetemet.

Indul a konduktor-segítő szakirányú képzés 
Szabadkán
Október első hetében kezdte meg Szabadkán a konduktor-se-
gítő szakirányú képzést a Semmelweis Egyetem Pető András 
Kara (PAK). A kar oktatói több mint 1400 elméleti és gyakor-
lati órát tartanak majd a másoddiplomás képzésen részt vevő 
hallgatóknak a következő négy félév alatt, akik a későbbiek-
ben diplomás konduktorok mellett dolgozhatnak segítőként. 
A  szakirányú másodképzésre olyan Vajdaságban végzett és 
dolgozó pedagógusokat vártak, akik az eddigi oktatási és 
nevelési tapasztalataik mellett konduktori irányítás mellett 
nyitottak arra, hogy központi idegrendszeri sérült gyerekek 
ellátását, fejlesztését is vállalják.

Az ELTE és a Semmelweis Egyetem közös múltja mindkét intéz-
mény számára kiemelkedően fontos. A két egyetem és rekto-
raik közötti kapcsolat megerősítéseként a Semmelweis Egyetem 
alapításának 250 éves évfordulójához kapcsolódóan az ELTE fel-
ajánlja a Füvészkert díjmentes látogatását a Semmelweis Egye-
tem hallgatói és dolgozói számára – fogalmazott a jelképes aján-
dék átadóján dr. Borhy László, ahol a két egyetem vezetősége, 
valamint dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója vett 
részt. Az ELTE rektora hozzátette, az intézmény botanikus kertje 
a két intézmény közös kapcsolatrendszerét, a közös gyökereket 
szimbolizálja, valamint azt, hogy az ajándék átadásával a kiváló 
kapcsolat még tovább erősödik. Dr. Borhy László elmondta: a 
hallgatók diákigazolvánnyal, a dolgozók pedig dolgozói igazol-
vány felmutatásával tudnak díjmentesen belépni a kertbe.
Dr. Merkely Béla a felajánlást megköszönve hangsúlyozta, a 
Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
közös célja, hogy a magyar egyetemek az európai felsőoktatási 
intézmények élvonalába kerüljenek, ez pedig elképzelhetetlen a 
két tradicionálisan meghatározó magyar egyetem együttműkö-
dése nélkül. A rektor kiemelte, az alapításának 250 éves évfor-
dulóját ünneplő Semmelweis Egyetem nyitott a két felsőoktatási 
intézmény közötti kapcsolat szorosabbra fűzésére.

A Pető András Kar (PAK) Konduktív Pedagógiai Intézete ebben az 
évben is megemlékezést tartott dr. Hári Mária orvos-pedagógus, 
az intézet egykori igazgatójának tiszteletére, halálának tizennyol-
cadik évfordulóján.
Dr. Túri Ibolya, a kar tudományos dékánhelyettese köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy a ma konduktor szakemberének a Hári Szak-
mai Szimpózium egyrészt főhajtást és tisztelgést jelent, másrészt 
felhívás, hogy az emlékezés keretein belül újra lehessen gon-
dolni, mit adhat a mai kor emberének a konduktív nevelés. Mint 
kiemelte, a Konduktív Pedagógiai Intézet kötelessége a konduk-
tív nevelés ismertté és elismertté tétele, valamint a konduktív 
pedagógia tudományos eredményességének igazolása. 
Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes, az inté-
zet vezetője szintén méltatta dr. Hári Máriát, akinek életét több 
rövidfilmmel és fotósorozattal is bemutatták a résztvevőknek. 
Előadásában a néhai intézetvezető konduktorképzéssel és okta-
tással kapcsolatban  megfogalmazott alaptételeit foglalta össze, 
ami ma is felfedezhető a PAK-on folyó oktatásban.
Dr. Balogh Erzsébet, az intézet egykori tudományos és orvos-fő-
igazgatóhelyettese, tanszékvezetője előadásában felidézte a 
konduktív neveléssel összefonódó pályafutását, valamint dr. 
Hári Máriával való szakmai és személyes élményeit, kihívásait. 
Kiemelte, hogy az egykori intézetvezető legfontosabb tette a 
Pető-féle elvek és a gyakorlat írásbeli rögzítése és megvalósítása 
mellett az a törekvés volt, mellyel elérhető lett a  konduktív neve-
lés fennmaradása és prosperitása. 

A jelképes születésnapi ajándék átadását követően a két egyetem 
rektora és rektorhelyettesei a további stratégiai együttműködési 
lehetőségekről is tárgyaltak.

Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógiai Intézet igazgatóhelyet-
tese, valamint dr. Túri Ibolya ezt követően megosztotta a résztve-
vőkkel azokat a visszaemlékezéseket, melyeket Magyarországról 
és a világ számos pontjáról küldtek egykori konduktorok, a kon-
duktív nevelés elkötelezett támogatói, akik személyesen együtt 
dolgozhattak dr. Hári Máriával. Az esemény kerekasztal-beszélge-
téssel folytatódott, majd a Hári-emléktáblánál tartott koszorúzás-
sal és a szenior konduktorok találkozójával zárult.

Vona Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Emlékülést tartottak Szentágothai János 
tiszteletére

Halálának 25. évfordulója alkalmából tanítványai, pályatársai, családtagjai emlékeztek a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) volt 
elnökére, a nemzetközi hírű idegtudósra, Szentágothai Jánosra.

Iskolateremtő tudós, briliáns előadó, akadémiai elnök, aktív köz-
életi ember – jellemezte Szentágothai János életművét dr. 
Lovász László, az MTA elnöke. Az agykutatás területén már fia-
talon áttörő eredményeket ért el. 1976-1985-ig az MTA elnöke, 
több mint 50 évig volt egyetemi oktató Budapesten és Pécsen. 
Világszínvonalú, sőt, mondhatni, a világon vezető szerepet játszó 
kutatói közösséget épített fel – sorolta érdemeit. Az ő nevéhez 
fűződik többek között az elektronmikroszkópos agykutatás elin-
dítása Magyarországon. Kevés olyan magyar tudós van, akinek 
a hatása mind a mai napig annyira tetten érhető, mint Szentá-
gothai Jánosé – vélte. Az, hogy az idegtudomány, az agykuta-
tás ma az egész világon számon tartott és elismert erőssége a 
magyar tudománynak, az ő kutató-, tanító és szervező munkájára 
vezethető vissza – tette hozzá. A generációk, amelyeket tudóssá 
nevelt, az ő nyomdokain haladva viszik tovább a tüzet – szólt dr. 
Lovász László.
Dr. Szél Ágoston rector emeritus, az Anatómiai, Szövet- és Fej-
lődéstani Intézet igazgatója géniuszként, polihisztorként, rene-
szánsz emberként írta le Szentágothai Jánost. A világhírt az 
idegtudományokhoz kapcsolódó munkássága hozta meg szá-
mára, de széleslátókörűsége közéleti szerepvállalásra is képessé 
tette, érdeklődött a művészet iránt és művelte is azt – mondta. 
Fel idézte, hogy Szentágothai nevével először 11 éves korában 
találkozott, az Anatómiai atlaszt lapozgatva; ezek a gyermekkori 
emlékek meghatározták későbbi pályáját is. Bár nem az ő intéze-
tében tanult, de néhány előadásán részt vett, és mint visszaem-
lékezett, Szentágothai előadóként kiváló tulajdonságokkal ren-
delkezett, úgy mint az alapos szaktárgyi ismeretek, az orvosi és 
általános műveltségi elemek felhasználása és a különleges képes-
ségű hallgatók felcsigázása – sorolta Dr. Szél Ágoston. A tudo-
mányos kommunikáció úttörőjének is tekinthetjük, tudását szé-
les körben igyekezett elérhetővé tenni. A Semmelweis Egyetem 
és Szentágothai János kapcsolatát rengeteg tárgyi emlék őrzi, 
a Központi Levéltárban 100 doboznyi dokumentum található, a 
Központi Könyvtárban pedig 2010-ben Szentágothai-terem nyílt, 
ahol többek között általa készített műalkotások is láthatók – 
emlékeztetett.
Dr. Somogyi Péter, az MTA Kísérletes Orvostudományi Kutató 
Intézet és az Oxfordi Egyetem neurobiológia professzora előadá-
sában hangsúlyozta: Szentágothai kultúra- és közösségépítő sze-
mélyiség volt. Átadta tudását, karizmatikus jellemként motiválta 
az embereket, világhírű iskolát hozott létre. Dr. Somogyi Péter 
úgy vélte: így válik a tudós halhatatlanná – lehet, hogy idővel a 
nevét elfelejtik, de az általa átadott tudás fennmarad. Szentágot-
hai romantikus lélek volt és művész, emellett rendkívüli képes-
sége volt három dimenzióban gondolkodni és megjeleníteni az 
általa elképzelt kapcsolatokat idegsejtek között – vélte. Prezentá-
ciójában részletesen ismertette Szentágothai egyes tudományos 
eredményeit az ideghálózatokról, kitérve közben saját kutatása-
ira is.
Dr. Hámori József, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 
szintén Szentágothai kutatásairól beszélt. A nagyagykérgi hálóza-
tok experimentális vizsgálata a funkció megismerésének fontos 
kulcsa – idézte Szentágothait. Számos olyan elgondolása volt, 
ami nagyon sokat segített a tanítványainak és körének, hogy új 
látásmódra térjenek át. Elsősorban neurobiológus és neuroana-

tómus volt, emellett az általános műveltségi szintje a professzor-
társainál magasabb volt. – Szerencsésnek érzem magam, hogy 
tanulhattam ettől az óriástól – mondta.
Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus, az Anatómiai, Szövet- és Fej-
lődéstani Intézet korábbi igazgatója Szentágothai közéleti tevé-
kenységéről szólt. Ennek egyik csúcspontja 1956, majd közel 30 
év múlva az országgyűlési képviselőként eltöltött évek voltak. Az 
56-os forradalom idején már 10 éve a pécsi egyetem anatómiai 
intézetének igazgatója volt. Megválasztották a pécsi forradalmi 
bizottság elnökének, ilyen minőségében aláírta a szovjet csapa-
tok Magyarországról való kivonásáról szóló követelést. 1957-ben 
egy előadás alatt az áldozatokra való emlékezésre buzdított, ez 
után sokan elbocsátását követelték. Megtorlásként végül írás-
beli figyelmeztetést kapott. 1956 alkalom lett volna arra, hogy 
elhagyja az országot, ahogy már 1945-ben is németországi állá-
sajánlatot kapott, de ő mindkét alkalommal Magyarország mellett 
döntött – hangsúlyozta dr. Réthelyi Miklós. 1985-ben meglepő 
fordulat történt életében: a megkérdezése nélkül a Parlamentbe 
került. 1988-ban mondta el nevezetes beszédét a bős-nagyma-
rosi vízerőmű tervéről, melyre utólag úgy emlékezett vissza, hogy 
sajnos csúfosan alulmaradt. 1989-ben fontolgatta a visszavonu-
lást, de mivel úgy érezte, hogy bizonyos változások indulásá-
ban már otthagyta névjegyét (Duna-projekt, marxista ideológia 
egyértelmű elutasítása, a zsidó-keresztény erkölcs és értékrend 
melletti kiállás, a kirekesztés elutasítása), mégsem vonult a hát-
térbe. 1993-ban az akadémiai törvény tárgyalása során nagyívű 
beszédben méltatta a Magyar Tudományos Akadémiát, kitérve a 
szükségszerű változásokra is – idézte fel az eseményeket dr. Rét-
helyi Miklós. 1994-ben a Keresztény-Zsidó Társaság felkérésére 
holokauszt-emléknap szervezését kezdeményezte, az indítványt 
a parlament megtárgyalta és elfogadta, így attól kezdődően min-
den évben megemlékeznek az áldozatokról.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Tudományos szimpóziummal emlékeztek 
dr. Knoll Józsefre

Rendkívül motivált kutató volt, aki végtelenül szerette a tudományt, és ennek rendszeresen hangot is adott – így jellemezte a tavaly 
elhunyt dr. Knoll Józsefet, a deprenil kifejlesztőjét dr. Ferdinandy Péter rektorhelyettes a kutató emlékére rendezett tudományos 
szimpóziumon. A konferencián dr. Knoll József volt munkatársai és más kutatók számoltak be tudományos tevékenységének 
 jelentőségéről és az általa felfedezett anyag további lehetséges alkalmazási módjairól.

Tavaly áprilisban, életének 93. évében hunyt el dr. Knoll József, a 
Semmelweis Egyetem professor emeritusa, aki 30 éven át vezette 
a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetet, és akinek nevéhez 
fűződik az eddigi legfényesebb karriert befutó magyar gyógy-
szer, a deprenil, vagy más néven szelegilin. A Semmelweis Szalon-
ban rendezett, A deprenil jövője a farmakoterápiában című tudo-
mányos konferencián, ahol az életére és munkásságára emlékez-
tek, a köszöntő beszédet dr. Ferdinandy Péter tudományos és 
innovációs rektorhelyettes, a Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet vezetője tartotta. Bevezetőjében rámutatott arra, hogy a 
deprenil nevű gyógyszerhatóanyag jelenleg a világ több mint 60 
országában forgalomban van, és többek között a Parkinson-kór-
ban és depresszióban szenvedő betegek millióinak tette és teszi 
könnyebbé az életét, egyéb alkalmazási területeit pedig jelenleg 
is kutatják. 
Személyes tapasztalatait felidézve dr. Knoll Józseffel kapcsolat-
ban, dr. Ferdinandy Péter elmondta, hogy a gyógyszerkutatót 
jobban megismerve három meglepő dolgot állapított meg. – 
Amikor megismertem a 80-as évei végén járt, de rendkívüli moti-
vációval végezte munkáját, nagyon fiatalos volt, a tudományt 
pedig végtelenül szerette, és ennek a szeretetnek folyamatosan 
hangot is adott – emlékezett vissza a rektorhelyettes. A második 
meglepetés az volt, hogy bár holokauszt-túlélő volt és az egész 
családját elvesztette a 2. világháború idején, állandóan pozi-
tív energiával volt tele, bizonyítékát adva annak, hogy a pozitív 
hozzáállás belülről jön, nem pedig külső események függvénye. 
Harmadrészt pedig egész életében hazájában, Magyarországon 
tevékenykedett, és még pályája vége felé, 90 éves kora felett is 
tudományos áttöréseket ért el kutatásaival, melyek új szabadal-
makhoz vezettek és ezekre alapozva jelenleg is kutatások foly-
nak a deprenil lehetséges új alkalmazási módjaival kapcsolatban 
– jegyezte meg dr. Ferdinandy Péter.
Dr. Miklya Ildikó, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
docense és dr. Knoll József legközelebbi munkatársa előadásá-
ban a deprenil-kutatás történetének mérföldköveit mutatta be. 
Végigvette, ahogyan a kezdetektől, az 1960-as évektől dr. Knoll 
József és csapata kifejlesztette és szintetizálta a deprenil vegyü-

Elhunyt dr. Kelemen Károly 
Életének 89. évében, 2019. július 11-én elhunyt dr. Kelemen 
Károly professzor, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zet nyugalmazott egyetemi tanára, aki 1954-től csaknem 60 
évig volt az intézet munkatársa. Dr. Kelemen Károly oktatás 
és kutatás terén egyaránt az intézet meghatározó személyi-
sége volt, 1994-95-ben megbízott tanszékvezetőként állt az 
intézet élén.
A Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zet által írt nekrológ teljes terjedelemben a 
Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2019/09/17/
megemlekezes-dr-kelemen-karolyrol/

letet, majd az első kutatások kimutatták jelentős antidepresz-
száns hatását, valamint elkezdték világszerte alkalmazni a Parkin-
son-kór kezelésére. Ezt követően, a 70-es és 80-as években több 
egyéb hatását is kimutatták, például, hogy energetizálóan hat 
az agyra, javítja a fizikai és a kognitív képességeket, azaz élettar-
tam-meghosszabbító alkalmazása is lehetséges. Ekkor erősítet-
ték meg kutatások azt is, hogy a deprenil az Alzheimer-kór keze-
lésére is hatékonyan alkalmazható. A 90-es évektől kezdve több 
származott vegyületet is kifejlesztettek, a japán Fujimoto Pharma 
Corporation például mintegy 70 ilyet szintetizált, más kutatások 
a vegyület neuroprotektív hatását vizsgálták, valamint kifejlesz-
tették az első, deprenilen alapuló, bőrön át alkalmazható antide-
presszáns tapaszt. A 2010 óta eltelt években, és jelenleg is tovább 
vizsgálják a vegyület hatását mint öregedés elleni szer, valamint a 
deprenil és más hasonló ún. serkentő (enhancer) anyagok tumor-
gátló hatásait. Bár dr. Knoll József több mint 50 éve fejlesztette ki 
a deprenilt, még ma is élénk a tudományos érdeklődés iránta, és 
rendszeresen új lehetséges alkalmazási területeket fedeznek fel – 
mutatott rá dr. Miklya Ildikó. 
A szimpóziumon két külföldi vendég is előadást tartott: Muraoka 
Shizuko a Fujimoto Pharma képviseletében a deprenil történeté-
ről Japánban, valamint a cég dr. Knoll Józseffel való együttműkö-
déséről számolt be, Fabio Di Lisa kutató Olaszországból pedig 
arról beszélt, hogyan használható a vegyület a szív- és vázizom-
betegségek kezelésében. Dr. Zelena Dóra, a Pécsi Tudomány-
egyetem Élettani Intézetének docense, a Kísérleti Orvostudomá-
nyi Kutatóintézet munkatársa arról tartott előadást, miként hat a 
deprenil a stresszre, dr. Ferdinandy Péter pedig a vegyület és az 
elhízás kapcsolatáról számolt be. A Semmelweis Egyetemet kép-
viselte még dr. Baghy Kornélia, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti 
Rákkuttató Intézet kutatója, valamint dr. Hársing László, a Far-
makológiai Intézet tudományos tanácsadója: előbbi a deprenil 
tumorgátló hatásáról beszélt, utóbbi pedig a jelátvitelt serkentő 
anyagok mechanizmusáról tartott előadást. 

Deme Tamás
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A rendszerváltás és a mai kari szerkezet 
kialakulása

Hogyan érintette az egyetemet a rendszerváltás és miként történt ezt követően az első szabad rektorválasztás? Hogy vált a három 
karral működő SOTE néhány évtized alatt hat karral bíró, egyedülálló szakegyetemmé? Ezekre a kérdésekre is választ ad az alapítás 
250 éves évfordulója alkalmából pontosan egy éve indított jubileumi egyetemtörténeti cikksorozatunk következő része. 

1989 nem csak hazánkban, de az egész kelet-közép-európai tér-
ségben a változások, a kommunista diktatúrától való megsza-
badulás izgalmas, reményekkel teli, akkor szinte hihetetlen ide-
jét jelentette. Igazság szerint, ellentétben 1848 vagy 1956 forra-
dalmi napjaival, az egyetem ebben a történelmi időszakban kissé 
megkésve követte az országos eseményeket. 1989 májusában az 
avatás előtt álló szigorló orvosok követelték ugyan az eskü szö-
vegének megváltoztatását, amit egy erre a célra összeállított 
bizottság, Halász Béla professzor vezetésével el is végzett, de 
komolyabb változásra még jó egy évet várni kellett. A  hallgatók 
türelme fogyott el hamarabb. 1990. június 21-re Oktatói Fórumot 
hívtak össze, amivel végül elkezdődött a rendszerváltás folya-
mata. Négy munkabizottság alakult (egyetemi szerkezet, oktatá-
si-tudományos, gyógyító-kutató és gazdasági) a reformjavaslatok 
kidolgozására és elkezdték a rektorválasztás előkészítését. 1990. 
december 7-én ült össze az Egyetemi Alkotmányt előkészítő 
bizottság azzal a céllal, hogy a tervezetet az összoktatói-hallga-
tói küldöttgyűlés elé terjesszék. A  dr. Halász Béla elnökölte kül-
döttgyűlés 1991. február 9-én ült össze. A  véglegesre csiszolt 
Ideiglenes Alapokmányt az akkori nevén Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem (SOTE) Egyetemi Tanácsa 1991. február 15-én 
léptette hatályba. Ezután indulhatott meg az Egyetemi Parlament 
alakuló ülésének, valamint a rektorválasztásnak az előkészítése. 
A  több mint 400 főből felálló Egyetemi Parlament 1991. március 
20-án tartotta alakuló ülését, melyen dr. Ribári Ottót választot-
ták elnökké, majd sort kerítettek a rektorválasztásra is. A  négy 
jelölt, dr. Somogyi János, dr. Nemes Attila, dr. Fonyó Attila és 
dr. Réthelyi Miklós közül a hallgatók támogatását élvező utóbbi 
került ki győztesen, ő lett a mai Semmelweis Egyetem első, sza-
badon választott rektora. Két évre szóló megbízását május 28-án 
vehette át Göncz Árpád akkori köztársasági elnöktől. Legfőbb fel-
adatomnak tekintem, hogy a változásokat elősegítsem, azok meg-
valósításán dolgozzak és időről időre számot adjak arról, hogy mi 
valósult meg belőlük – fogalmazott az Egyetemi Parlament előtti 
egyik korabeli beszédében az egyetem rendszerváltás utáni első 
rektora, dr. Réthelyi Miklós.

A  rendszerváltás utá-
ni időszakban mély-
reható szervezeti vál-
tozásokra is sor került. 
Az 1990-es évek ele-
jén felmerült az ELTE-
vel való újraegyesülés 
gondolata (1951-ben 
a budapesti tudo-
mányegyetemből vált 
ki szakegyetemként 
a mai Semmelweis 
– a szerk.), de iga-
zán egyik fél részé-
ről sem mutatkozott 
erre komoly szán-
dék. Amikor orszá-
gos szinten is napi-
rendre került az egye-
temek integrációja, 
a vidéki orvosegye-
temektől eltérően, Budapesten egészen más megoldás szüle-
tett. Az addig orvosi alapképzést, illetve gyógyszerész- és fog-
orvosképzést folytató SOTE megállapodásra jutott a korábbi 
Orvostovábbképző Egyetemből alakult, alapvetően posztgradu-
ális orvosi szakképzést, illetve különböző egészségügyi szakdol-
gozók (ápolók, mentősök, gyógytornászok stb.) képzését végző 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemmel (HIETE). Az egye-
temi ranghoz szükséges, felsőoktatási törvény által előírt feltételt, 
a több tudományterületen megvalósuló képzést pedig a Magyar 
Testnevelési Egyetem bevonása biztosította. Hosszas tárgyalá-
sok végeredményeként így jött létre a Semmelweis Egyetem, 
mely 2000. január 1-jével kezdte meg működését. 2001 végén a 
korábbi HIETE Szabolcs utcai központja, az Egészségtudományi 
Kar kivált az egyetemből. A HIETE Egészségügyi Főiskolai Kara az 
egyetem része maradt, 2007-től Egészségtudományi Kar néven 
működött tovább. A  Szenátus 2008. május 29-én megalapította 
az Egészségügyi Közszolgálati Kart (EKK), mely 2010 januárjában 
kezdett működni három, a természettudományok és társadalom-
tudományok határterületein tevékenykedő intézettel. 2014. szep-
tember 1-jével kivált az egyetemből a Testnevelési és Sporttudo-
mányi Kar, mely Testnevelési Egyetem néven önállóan folytatta 
működését. 2017. augusztus 1-jén csatlakozott az egyetemhez a 
Pető András Főiskola, valamint az annak részét képező Konduktív 
Pedagógiai Központ, mely ettől kezdve a Semmelweis Egyetem 
hatodik karaként, Pető András Karként (PAK) működik.
Bár hagyományos értelemben véve nem számít karnak, de azok-
kal egyenértékű a ma már egykori elnökének nevét viselő Rácz 
Károly Doktori Iskola. Létrejöttét a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény tette lehetővé, mely ismét az egyetemek felada-
tává, illetve jogává tette a tudományos fokozatra való felkészítést 
és a doktori fokozat odaítélését. 

Dr. Molnár László
Központi Levéltár
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A Pető András Kar első diplomaátadója a Semmelweis Egyetemen, 2018.

Monos Emil és Ribári Ottó, az Egyetemi Parla-
ment elnöke, a testület 1991 decemberi ülé-
sének szünetében.
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a Legendus és az EOK Könyves-
boltban, illetve megrendel -

hetők honlapunkról.
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Újdonságok a Semmelweis Kiadótól

Bogár Nikolett, Túry Ferenc

A divatipar és az evészavarok
A k i fu tók veszélyei

E kötet a modellvilágba kalauzolja olvasóit személyes élmények és a modellek kö-
rében végzett felmérés adatai alapján. A testalak kontrollálásának feladata igen 
sok modell esetében napi nehézséget jelent. Ennek következménye a gyakori evés-
zavarok megjelenése. Az anorexia nervosa a kóros soványsággal, a bulimia nervosa 
pedig a túlevésekkel és önhánytatással járó pszichiátriai kórkép. E komplex jelen-
ségen túl a kötet igyekszik bemutatni a divat jelenségének társadalmi-kulturális 
hátterét, illetve rávilágítani a divatmodellek alkalmazásának szabályozására. 

ÉLŐRENDELHETŐ Ára: 4600 Ft helyett 3800 Ft

Hamarosan !

Nyirády Péter (főszerk.) 

Urológia
Orvos tanhal lgatók ,  szakorvosjelö l tek

 és szakorvosok számára

A könyv teljes konszenzust képvisel a négy orvosegyetem 
urológia oktatásában. Célja a graduális és posztgraduális 

oktatás, az európai színvonalú tudás átadása a legkorszerűbb 
urológiai betegellátás érdekében.

„Könyvünket abban a reményben indítjuk útjára, hogy forgatása közben, 
a kedves olvasó, értékelni fogja munkánkat és majd segítségül szolgál az uro-
lógia szépségeinek megismerésében és elmélyítésében. Szolgáljon ezen tudás a 
magyar betegek gyógyításának magas színvonalú művelésére.”  Nyirády Péter

Ára: 8200 Ft helyett 7000 Ft

ÚJ!
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