
Laudatio 

 

Dr. Iványi Béla professzor 1978-ban diplomázott a Szegedi 

Tudományegyetemen, és azóta is abban a Patológiai Intézetben 

dolgozik, amelynek 10 éven keresztül tanszékvezető egyetemi tanára is 

volt. 

Az oktatást mindig is kiemelt feladatának tartotta: 18 tudományos 

diákkörös hallgatóval foglalkozott, 5 hallgatója jutott országos TDK 

konferenciára. 15 pályamunka készítését irányította. A magyar és/vagy 

a térítéses képzés harmadéves hallgatói 22 egymást követő évben 

(1996-2018) választották a “Legjobb előadó”-nak; az Intézet oktatási 

tevékenységét 12 alkalommal részesítették a „Legjobb Intézet” díjban. 

2002-ben a „Kar kiváló oktatója” lett, majd ezévben az SZTE szenátusa 

az „Év oktatója” elismerést adományozta. 

A Doktori iskola alapító tagja volt, 3 PhD védés mentora; és 

tanszékvezetőként további 5 munkatársa PhD védését segítette  

1998-2001. között Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert el 

2003-2006: OTKA Kórtani Bizottságában zsűritag 

Hazai tudományos kongresszus szervezője 5, szervező bizottsági tagja 

8 alkalommal.  

A gazdag egyetemi, közéleti tevékenységei közül csak néhány kiemelve: 

a SZOTE doktori és habilitációs bizottságának tagja, majd 1998-tól 

titkára; az ÁOK oktatási, minőségügyi, tudományos, majd a stratégiai 

bizottságainak tagja. 

A Pathológus Szakmai Kollégiumnak 10 éven keresztül volt tagja, 2012-

ben Genersich-Díjban részesült. 

 

Iványi Béla tudományos tevékenysége egybeforrt a vesepatológiával. A 

natív és a transzplantált vese betegségei, a vese daganatai, autoimmun 



betegségek, diagnosztikus elektronmikroszkópia – mindezeken a 

területeken megkerülhetetlen szakember. Országos konzultatív 

tevékenységet lát el vesebiopsziákat, vesedaganatokat illetően. 65 

alkalommal tartott szemináriumot/előadást nephro- és uropathologia 

témakörben. Nem véletlen, hogy a kandidátusi és az MTA doktora 

fokozatokat is a vesebetegségek klinikopatológiai vizsgálatai alapján 

szerezte. Számos tudományos társasági tagsága közül csak néhányat 

említve: Magyar Nephrologiai Társaság - melynek 2019-től vezetőségi 

tagja; Magyar Transzplantációs Társaság, European Dialysis and 

Transplantation Association, Renal Pathology Society. Munkásságáért a 

Magyar Nephrológiai Társaság Korányi Sándor díjjal, a Magyar Vese-

Alapítvány életmű díjjal tüntette ki.  

Tudományos munkássága 195 folyóiratcikkben, 13 könyvrészletben, 1 

szakkönyvben testesül meg, a független hivatkozások száma 1300.  

Állami kitüntetései: a Batthyány-Strattmann László Díj és a Szent-

Györgyi Albert Díj.  

 

És most, a szakma legrangosabb elismerése, a Baló József-emlékérem 

méltó tulajdonosa lett. 


