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bontásban. Az egész régióra biztató a trendek 
folyamatosan növekvő jellege, Magyarország-
ra pedig különösen az, hogy a SCImago 
szerint 2003-tól tartósan a világátlag fölött 
teljesít. A figyelmesebb vizsgálat azonban azt 
is megmutatja, hogy Magyarországnak a 
szomszédos országokhoz képest a 2000-es 
évek elején mutatkozó maximális fölénye a 
vizsgált időszak végére igencsak megcsappant, 
az NSI-adatok szerint majdhogynem el is 
tűnt. Az 1. ábrán látható mennyiségi hanyat-
lás mellett ez a második riasztó jel.

A 4. ábrán mutatkozik leglátványosabb-
nak a szomszédokkal való összehasonlítás. Jól 
látszik, hogy Magyarország szinte minden 

4. ábra • Magyarország és szomszédainak egy publikációra jutó idézettsége az NSI- 
és a SCImago adatbázisok alapján szakterületenként az 1996–2007 közötti időszakban

szakterületen eléri vagy meghaladja a szom-
szédos országokra vonatkozó értékeket, a fi-
zika, a földtudományok, a multidiszciplináris 
tudományok, a műszaki tudományok és a 
pszichológia területén pedig a világátlagot is. 
Elgondolkodtató, hogy – a fizika kivételével 
– korántsem a legaktívabban művelt területek 
bizonyultak az idézettséget tekintve legered-
ményesebbnek. Az egyensúly helyreállítása 
az eredményesség alapú támogatási rendsze-
rek hatékony alkalmazásával képzelhető el.

Kulcsszavak: tudománymetria, bibliometria, 
publikációs mutatószámok, idézettségi mutató
számok, szomszédsági mutatószámok
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A Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudo-
mányi Centrum Biofizikai Intézete fennállá-
sának 40. évfordulója alkalmából egész na -
pos nemzetközi tudományos szimpóziu mot 
rendezett Négy évtized a biofizika szolgálatá
ban címmel a Debreceni Akadémiai Bizott-
ság székházában, 2009. december 14-én.

A Biofizikai Intézet a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem Orvosi Fizikai Intéze-
tének jogutódjaként jött létre 1969-ben. Az 
alapítástól eltelt negyven év alatt a kis intézet 
egy méretében és minőségében is jelentős, 
kiváló oktató- és kutatógárdával rendelkező 
intézetté fejlődött, mely nemcsak hazai szin-
ten tartozik a kiemelkedő intézetek közé, de 
nemzetközi elismertsége is példaértékű. A 
munkatársak oktatási, kutatási területen elért 
egyre jelentősebb eredményei jól tükrözik az 
intézet dinamikus és előremutató fejlődését. 
A töretlen fejlődésben elévülhe tetlen érde-

meket szerzett Damjanovich Sán dor akadé-
mikus, aki harminckét éven át vezette az 
intézetet, majd 2001-ben átadta az irányítást 
utódjának, Gáspár Rezső professzornak. 
2009-től Szöllősi János egyetemi tanár veze-
ti az intézetet.

A tudományos szimpózium délelőtti 
prog ramja során a Magyar Tudományos 
Akadémia részéről Pálinkás József akadémi-
kus, az MTA elnöke levélben méltatta az 
in tézet elmúlt négy évtizedben nyújtott tel-
jesítményét, majd Závodszky Péter az MTA 
Biológiai Osztályának elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, és mondta el az intézethez fű-
ződő személyes élményeit. A Debreceni 
Egyetem részéről Fésüs László akadémikus, 
a Debreceni Egyetem rektora, szintén levél-
ben köszöntötte a résztvevőket és az intézet 
munkatársait, majd Gergely Pál akadémikus, 
a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtu-
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dományi Centrum (DE OEC) tudományos 
igazgatója és Csernoch László egyetemi tanár, 
a DE OEC Általános Orvostudományi 
Karának dékánja méltatta az intézet érdeme-
it. Az MTA és a magyar egyetemek partner-
intézeteinek volt és jelenlegi vezetői – Keszt-
helyi Lajos akadémikus, Ormos Pál akadémi-
kus, Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Keller-
mayer Miklós egyetemi tanár – köszöntőit 
követően Damjanovich Sándor akadémikus, 
a Biofizikai Intézet iskolateremtő professzo-
ra tekintette át az elmúlt negyven év eseménye-
it és eredményeit. Szöllősi professzor elő adá-
sában az intézet jelenlegi helyzetét, oktatási 
feladatait, kutatási infrastruktúrájának, ku-
tatási területeinek sokszínűségét, valamint a 
jövőbeli terveket ismertette. 

A délutáni programban tudományos 
elő adások hangoztak el az intézet kiemelke-
dő, az intézetben folyó kutatásokat is meg-
határozó külföldi kollaborációs partnereinek 
részvételével: Thomas A. Waldmann, az 
Egye sült Államok Nemzeti Tudományos 
Aka démiájának tagja, az MTA tiszteletbeli 
tagja, a Debreceni Egyetem díszdoktora az 
interleukinok biológiájáról, Thomas M. 
Jovin, a göttingeni Max Planck Intézet ko-
rábbi főigazgatója, az MTA tiszteletbeli 
tagja, a Debreceni Egyetem díszdoktora pe-
dig a neurodegeneratív betegségek kialakulá-
sában fontos szerepet játszó fehérjék aggregá-
ciójának modern biofizikai vizsgálatáról 
tartanak előadást. A délutáni programot 
Dam janovich Sándor akadémikus zárta, aki 
az MTA–Debreceni Egyetem Sejtbiológiai 
és Jelátviteli Kutatócsoportjának legutóbbi 
eredményeiről, a kálium ioncsatornák im-
mun-szinapszisban betöltött szerepéről szá-
molt be.

A Nemzetközi Szimpóziumon mintegy 
százan vettek részt az ország különböző egye-

temeiről. A sikeres rendezvény tovább öregbí-
tette a debreceni Biofizikai Intézet hírnevét.

A Biofizikai Intézet története 

A Debreceni Tudományegyetem 1912-es 
alapítását követően, 1918-ban orvosfizikai és 
orvoskémiai előadásokat engedélyeztek az 
alakuló egyetemi orvosképzés keretében. 
1923-ban alapították meg az Orvoskari Fizi-
kai Intézetet, amely egyben az egyetem első 
fizikai intézete volt, és a Bem tér 18. szám 
alatt lévő épületben nyert elhelyezést. Első 
vezetője Wodetzky József lett, aki elsősorban 
csillagász volt; kezdeményezésére 1930-ban 
csillagvizsgáló létesült az egyetem Botanikus 
Kertjében. 1935-től Gyulai Zoltán, aki ké-
sőbb az MTA tagja lett, vette át az intézet 
vezetését, majd 1940-ben Kolozsvárra távo-
zott. Utóda az akkor már több éve az inté-
zetben dolgozó Szalay Sándor lett. A Vallás 
és Közoktatási Miniszter 1950. április 7-én 
kelt levelével az Orvoskari Fizikai Intézet 
teljes személyi állományát és felszerelését a 
Természettudományi Karra helyezte át, neve 
a továbbiakban Kísérleti Fizikai Intézet és 
Tanszék lett, amelynek vezetését a később 
nemzetközi hírnévre szert tett akadémikusra, 
Szalay Sándorra bízták. Szalay Sándor Deb-
recenben – sőt hazai viszonylatban is – első-
ként honosította meg a magfizikai kutatáso-
kat. Magreakciókkal és az atommagok ger-
jesztett állapotával kapcsolatos kutatásai 
nemzetközi szinten is visszhangot váltottak 
ki. A magfizika mellett Szalay Sándor egyéb 
területeken (például: elektrolitok vizsgálata, 
az ultrahang kémiai hatásainak tanulmányo-
zása) is jelentős eredményeket ért el. Orvosi 
kutatásokat is végzett, az ő nevéhez fűződik 
a nukleáris medicina eljárásainak, elsősorban 
a radioaktív nyomjelzéses technika orvosi-
biológiai alkalmazásainak hazai bevezetése. 

1951-ben az Orvostudományi Kar önálló 
egyetemmé vált Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem néven. Az orvostanhallgatók 
fizika oktatását az 1950/51-es tanévtől az 
újonnan alakult Orvosi Fizikai Intézet látta 
el. Első vezetője Tóth Lajos volt, aki arra 
törekedett, hogy az orvosi fizika nélkülözhe-
tetlen alapelveit az orvostanhallgatók színes, 
érdekes és könnyen követhető előadások 
során sajátíthassák el.  1968-ban Damjanovich 
Sándor vette át az intézet igazgatását. Kine-
vezését követően új oktatói és kutatói profil 
kialakításába kezdett, ennek megfelelően 
átszervezte az intézetet, amelynek új neve 
1969-től Biofizikai Intézet lett. Az új intézet 
első kutatási területe fehérjék és nukleotidok 
kölcsönhatásának vizsgálata, valamint enzi-
mek szerkezeti és funkcionális sajátságai kö-
zötti összefüggések elméleti és kísérleti tanul-
mányozása volt, többek között fluoreszcen-
ciás technikákkal. Munkatársaival újszerű 
fizikai megközelítéseket vezettek be az enzi-
mológia területén: Somogyi Bélával kö zösen 
megalkották az enzimkinetikai modellt, 
amely nemzetközi szinten is elismertséget 
eredményezett. A modell sikerét bizonyítja 
az is, hogy Damjanovich professzor 1976-
ban meghívást kapott a kémiai Solvay-
konferenciára, amelyen korábban a magyar 
kutatók közül csak Szent-Györgyi Albert vett 
részt. Gáspár Rezsővel a magmágneses rezo-
nancia eszköztárát alkalmazták az enzimoló-
giai kutatásokban. 

1974-ben az intézet a Bem térről a DOTE 
területén lévő új Elméleti Tömbbe költözött. 
Ezzel egy időben a tudományos kutatómun-
ka is új irányt vett: a sejtfelszíni fehérjék 
fluoreszcenciás vizsgálata került a kutatások 
előterébe.  1979-ben nemcsak hazánkban, de 
Kelet-Európában is elsőként vezették be az 
áramlási citofluorimetriát, amelynek mód-

szertani továbbfejlesztéséhez az intézet mun-
katársai jelentősen hozzájárultak (Damjano-
vich Sándor, Szöllősi János, Trón Lajos). Ez 
a lépéselőny elősegítette azt, hogy a követke-
ző két évtizedben a citometriai kutatások 
területén az intézet kutatói a világ élvonalá-
ba kerüljenek. Az általuk kidolgozott áram-
lási citometriás fluoreszcencia rezonancia 
energia transzfer (FRET) módszerrel a sejt-
felszíni fehérjék távolságviszonyai egyedi 
sejtek szintjén tanulmányozhatók. Új kuta-
tási területként, a nyolcvanas évek végén/
kilencvenes évek elején indultak el az inté-
zetben az elektrofiziológiai vizsgálatok, ame-
lyek immunsejtek, főként limfociták ioncsa-
tornáinak biofizikai és farmakológiai karak-
terizálására, valamint az ioncsatorna-aktivitás 
biológiai szerepének feltárására irányultak. A 
metodika bevezetésében, az elektrofiziológiai 
kutatások megszervezésében nagy szerepe 
volt Gáspár Rezsőnek.  Szabó Gábor kezde-
ményezésére indultak el a sejt- és molekulá-
ris biológiai kutatások. Ez idő alatt az intézet 
a modern mikroszkópiás módszerek (AFM, 
CLSM) magyarországi meghonosításában 
is komoly érdemeket szerzett. 

A Sejtbiológiai Tanszék megalakulásakor 
a Biofizikai Intézet jogutódjaként, 1997-ben 
létrejött a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 
a korábbi feladatokhoz újként a sejtbiológia 
oktatása társult. Ezt követően 1999-ben a 
Biofizika Tanszék is megalakult az intézeten 
belül, s így a két fő tantárgy oktatására 
specia lizálódott, nem önálló tanszékeken 
alapuló intézeti struktúra keletkezett. A két 
tanszék vezetőjének [Biofizika Tanszék: 
Szöllősi János (1999–2009), Panyi György 
(2009–)], (Sejtbio lógia Tanszék: Szabó Gábor 
(1997–) fő feladata a biofizika és a sejtbioló-
gia tantárgyak oktatásának koordinálása az 
intézetvezető irányítása mellett. A DE Sze-
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nátusának döntése értelmében 2009 decem-
berétől az intézeten belül egy új nem önálló 
tanszék, a Biomatematikai Tanszék kezdte 
meg működését, melynek vezetésére Mátyus 
László kapott megbízást. Az új tanszék fő 
feladata a biostatisztika tantárgy oktatásának 
kialakítása és illesztése a különböző képzési 
formákhoz. 

Damjanovich Sándor iskolateremtő pro-
fesszor 2001-ben leköszönt az intézetvezetői 
posztról. Az intézet  irányítását Gáspár Rezső 
egyetemi tanár vette át, aki megszervezte a 
jelenleg is működő munkacsoport-struktú-
rát. Gáspár Rezső professzort 2009-ben 
Szöllősi János egyetemi tanár követte a Bio-
fizikai és Sejtbiológiai Intézet élén. 

Az intézet korábban is kiemelkedő kuta-
tási és oktatási hátterét 2005-ben, az Élettudo-
mányi Központba való költözéssel modern, 
a mai kor legmagasabb követelményeinek is 
megfelelő bázisra cserélte. Részben hazai, 
rész ben uniós pályázatokon elnyert anyagi 
esz közök tették lehetővé az eddig is méltán 
élvonalbeli műszerpark fejlesztését: konfoká-
lis mikroszkóp (2001, 2007), FACSDIVA 
áram lási citométer (2002), fluoreszcencia 
korrelációs spektroszkóp UV-lézerrel (2003, 
2007), PTI DeltaScan mikroszkópos fluo-
riméter (2003), LSC-lézerpásztázó mikro-
szkóp (2004), FACSArray (2005). 

A kiváló műszerállomány magas szintű 
kihasználását az intézet átlagfeletti szellemi 
kapacitása segítette elő. Az intézetben jelen-
leg egy akadémikus (Damjanovich Sándor) 
és hat akadémiai doktor (Gáspár Rezső, 
Szöllősi János, Szabó Gábor, Mátyus László, 
Panyi György és Vereb György) dolgozik. 
Emellett tizenhárman rendelkeznek kandi-
dátusi, illetve PhD-fokozattal. 

Az intézetből elszármazott munkatársak 
az egyetem és az ország más intézményeiben 

emelték, emelik a kutatás és oktatás minő-
ségét.  Az intézet korábbi vezető munkatársai 
közül Trón Lajos 1987-től az akkor újon nan 
alapított Orvosbiológiai Ciklotron Labora-
tórium vezetője lett, Somogyi Béla 1992-ben 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai 
Intézetének igazgatói állását nyerte el, melyet 
sajnálatos módon csak 2006-ig töltött be 
korán bekövetkezett halála miatt. Gáspár 
Rezső pedig a DOTE Angol Program Tit-
kárságának vezetésére kapott megbízást 
1995-ben. Balázs Margit 1995-ben került át 
az Egyetem Megelőző Orvostani Intézetébe, 
ahol jelenleg a Biomarker Analízis Tan  szék 
tanszékvezető egyetemi tanára és a Népegész-
ségügyi Kar dékánhelyettese. Matkó János 
2000 óta az ELTE Immunoló giai Intézeté-
ben dolgozik, ahol jelenleg egyetemi tanár. 
2008-tól Jenei Attila vette át a már egységes 
Debreceni Egyetem keretén belül a Nemzet-
közi Oktatási Központ vezetését. 

Kutatás, munkacsoportok

Gáspár professzor intézetvezetőként 2001-
ben szervezte meg a jelenleg is működő 
mun kacsoportokat, így az Immun-elektrofi-
ziológiai (vezetők: Panyi György és Gáspár 
Rezső, szenior munkatársak: Krasznai Zol-
tán, Varga Zoltán,  és Hajdú Péter), a Memb-
rán-dinamikai (vezető: Mátyus László, sze-
nior munkatárs: Jenei Attila), a Sejtbiológiai 
(vezető: Szabó Gábor, szenior munkatársak: 
Bacsó Zsolt és Goda Katalin) és a Sejtanali-
tikai munkacsoportot (vezető: Szöllősi János, 
szenior munkatársak: Vereb György és Nagy 
Péter). Az Immun-elektrofiziológia munka-
csoport fő kutatási területei a feszültségka-
puzott Kv1.3 K+ csatornák molekuláris far-
makológiája, e csatornák sejtfelszíni eloszlá-
sa és az immunszinapszis működése közötti 
kapcsolat felderítése, valamint az ioncsator-

nák szerkezet–funkció összefüggéseinek ta-
nulmányozása. A Membrán-dinamikai 
munkacsoport érdeklődési területe a sejtfel-
színi fehérjék szerveződése, különös tekin-
tettel az MHC I glikoproteinekre. Az alkal-
mazott módszerek között megtalálhatók a 
különböző fluoreszcens technikák és a mo-
dern mikroszkópos eljárások is. A Sejtbioló-
giai munkacsoport két alapkutatási témája: 
a P-glikoprotein konformációs és topológiai 
viszonyai, és a magasabb rendű kromatinszer-
kezet strukturális sajátságai; alkalmazott 
kutatási projektjei pedig áramlási citometriás 
mikrogyöngy tesztek fejlesztése molekuláris 
genetikai vizsgálatok céljaira, valamint cik-
lodextrinek alkalmazása célzott drogbevitel-
re. A Sejtanalitikai munkacsoport egyik fő 
kutatási témája az ErbB2 receptor tirozin 
kináz, mely fontos szerepet játszik az emlő-, 
és számos egyéb tumor kifejlődésében és 
progressziójában. Egy ErbB2 ellenes mono-
klonális antitest, a trastuzumab (Herceptin®) 
önmagában is hatásos rákellenes szer, azon-
ban nem minden ErbB2 pozitív beteg vála-
szol a trastuzumab kezelésre. A kutatás során 
a Herceptin®-rezisztencia molekuláris biofi-
zikai hátterét Herceptin®-szenzitív és -rezisz-
tens sejtvonalak összehasonlító elemzésével 
tanulmányozzák. 

Damjanovich Sándor akadémikus veze-
tésével 1996-ban alakult meg az MTA által 
támogatott Sejtbiofizikai Kutatócsoport 
(szenior munkatársak: Vámosi György és 
Dóczy-Bodnár Andrea), amely 2007-től a 
Ger  gely Pál akadémikus által vezetett MTA– 
DE Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport 
részeként működik. Az akadémiai munka-
csoport mind az oktató-, mind pedig a kuta-
tómunkában elválaszthatatlan egységet alkot 
az intézettel. Az MTA-csoport ku tatási prog-
ramjának középpontjában a fehérjék műkö-

désében szerepet játszó fehérje–fehérje köl-
csönhatások felderítése és ezek dinamikája 
áll, amit főként modern biofizikai mód-
szerekkel tanulmányoznak. Fontosabb ku-
tatási területeik: a T-sejtes immunválasz ki-
váltásában és szabályozásában szerepet játszó 
fehérjék sejtfelszíni elrendeződésének, mo-
lekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata; 
magreceptorok, transzkripciós faktorok 
kölcsönhatásainak tanulmányozása. 

A kutatócsoportok önálló kutatási pro-
fillal rendelkeznek, ugyanakkor közösen 
használják az intézet kutatási infrastruktúrá-
ját. Egymás szaktudására építve, példamu-
tató szakmai kooperáció keretén belül mű-
ködnek, ami közös pályázatokban, közlemé-
nyekben testesül meg. Az intézet munkacso-
portjai a DE OEC több kutatócsoportja 
részvételével 2002-ben megalakult Moleku-
láris Medicina Kutatóközpont szerves részét 
képezik, amely elnyerte az Európai Unió 
Kiválósági Központja címet. Az MMKK első 
igazgatója Damjanovich Sándor professzor 
volt (2002–2005). Az intézet három munka-
csoportja is aktívan vesz részt abban a pályá-
zatban, amelyet a Társadalmi Megújulás 
Ope ratív Program keretén belül az innovatív 
kutatóteamek létrehozására írtak ki és nyertek 
meg Kután biológiai Kutatóközpont (KBKK): 
A Debreceni Egyetem innováció orientált ku
tatásának integrálása nagy populá ciókat érin
tő bőrbetegsé gek patomechanizmusá nak vizs
gálatára (Acro nym: DERMINOVA) címmel. 
Az elnyert projekt koordinálását az intézet 
végzi Szöllősi János vezetésével. 

A Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben 
az elmúlt negyven évben 534 in extenso köz-
lemény született, amelyek összesített impakt 
faktora meghaladja az 1400-at. Az intézet 
munkatársaihoz emellett hat könyv és het-
vennégy könyvfejezet köthető.
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Szöllősi János • Négy évtized a biofizika szolgálatában

A kutatómunkához kapcsolódóan az 
intézet munkatársai élénk tudományos köz-
életi tevékenységet is folytatnak: országos 
vagy nemzetközi tisztséget töltöttek, illetve 
töltenek be különböző biofizikai, sejt- és 
molekuláris biológiai szer vezetekben. Dam-
janovich Sándor az MBFT tiszteletbeli elnö-
ke, 1995 óta a European Molecular Biology 
Organization (EMBO) választott tagja. Szöl-
lősi János az MTA Biofizikai Bizottságának 
és a Magyar Biofizikai Társaság (MBFT) 
Sejt analitikai Szekciójának elnöke, emellett 
tagja az International Society of Advance-
ment of Cytometry (ISAC) vezetőségének. 
Gáspár Rezső az MBFT Ioncsatorna Szek-
ciójának elnöke. Mátyus László az European 
Biophysical Societies Association (EBSA) és 
az MBFT alelnöke. Szabó Gábor az MTA 
Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottság elnöke. 
Jenei Attila, Krasznai Zoltán, Panyi György 
és Vereb György az MBFT vezetőségi tagjai. 
Vámosi György a Euro-Bioimaging konzor-
cium magyarországi koordinátora.

Az intézet munkatársai számos hazai és 
nemzetközi konferencia és tanfolyam szerve-
zésével segítették elő a tudományos eredmé-
nyek megismertetését, valamint a tudomá-
nyos kapcsolatrendszer kiépítését. Részt 
vettek az 1993-ban, Budapesten megrendezett 
Biofizikai Világkongresszus lebonyolításában. 
2008-ban Budapesten került megrendezésre 
az ISAC világkongresszusa, ahol a nemzetkö-
zi szervezőbizottság tagja, illetve a hazai szer-
vezőbizottság elnöke Szöllősi János volt. 

A tanfolyamok közül kiemelkednek az 
ICRO, a FEBS és az EMBO által támogatott 
elméleti és gyakorlati kurzusok. E rendezvé-
nyeknek esetenként Nobel-díjas előadói is 
voltak (Paul Boyer, Manfred Eigen). Rajtuk 
kívül többek között olyan rangos, nemzetkö-
zileg elismert tudósok emelték a tanfolya-

mok színvonalát, mint például George Klein 
(Karolinska Institute, Stockholm), Thomas 
A. Waldmann (National Cancer Institute, 
NIH, Bethesda), Thomas M. Jovin (Max-
Planck-Institute für Biophysikalische Chemie, 
Göttingen), Israel Pecht (The Weizmann 
Institute, Rehovot), Rudolf Rigler (Karo-
linska Institute, Stockholm), Kszumi Aki-
hiro (Akihiro Kusumi) (Kyoto University, 
Kiotó) és Mack Fulwyler (University of 
California, San Francisco, USA). 

Kiterjedt a belföldi és a külföldi kutatási 
együttműködések hálózata. Néhány neve-
zete sebb, az intézettel folyamatos kooperá-
cióban álló intézmény: a leideni és amszter-
dami egyetemek, a Max-Planck-Institut für 
biophysikalische Chemie, a heidelbergi 
Német Rákkutató Központ, a cambridge-i 
Babraham Institute, University of California 
San Francisco, az USA National Cancer 
Institute (NCI/NIH), az Institute of Bio-
technology (UNAM) Cuarnevaca, Mexikó 
és University of Tokyo, Japán. A kooperáci-
ós munkában az intézet egyenlő partnerként 
vesz részt a külföldi partnerek teljes megelé-
gedésével. Ezt bizonyítja az is, hogy az inté-
zet munkatársai gyakori vendégek külföldi 
laboratóriumokban, sőt gyakran kérik fel 
őket tudományos ösztöndíjjal akár több éves 
kutatómunkára is. Jelenleg is négy külföldi 
állampolgárságú kutató végez tudományos 
munkát az intézetben. 

Az intézet hat mun katársa tagja nemzet-
közi folyóiratok szerkesztőbizottságának, 
ketten szerkesztői minőségben (Mátyus 
László: Journal of Photochemistry and Photo
biology B: Biology, Szöllősi János: Cytometry 
Part A). Damjanovich Sándor tagja a Cyto
metry Part A és a European Biophysics Journal 
folyóiratok tanácsadó testületének, valamint 
az Archives of Geriatrics and Gerontology szer-

kesztőbizottságának. Vereb György a Cyto
metry Part A, Jenei Attila a Journal of Photo
chemistry and Photobiology B: Biology, nem-
zetközi folyóirat szerkesztő bizottságának 
tagja, míg Bene László az Open Access Nano
medicine Journal tudományos folyóirat szer-
kesztő bizottságának tagja.

Oktatás

Az intézet mind angol, mind magyar nyelven 
jelentős oktatási tevékenységet folytat. Az 
Általános Orvostudományi és Fogorvostudo-
mányi Karok hallgatói nak biofizikai és sejt-
biológiai képzése mellett gyógyszerész, mo-
lekuláris biológus, fizikus, illetve biológus 
hallgatók biofizikai képzésében, továbbá a 
Népegészségügyi Kar hallgatóinak sejtbioló-
giai és fizikaoktatásában is részt vállal, mind 
az előadások, mind pedig a gyakorlati okta-
tás szintjén. A fentiek mellett a gyógyszerész-
hallgatók matematikaoktatásában, valamint 
az ÁOK, FOK és GYTK hallgatóinak infor-
matikai képzésében vállalnak szerepet az 
intézet munkatársai. 

A hallgatói értékelések szerint az intézet 
által oktatott tananyag modern és érdekes, 
az oktatók hozzáállása pozitív. Oktatómun-
kájuk elismeréseként az intézet több munka-
társa részesült a hallgatók által adományozott 

„Az év oktatója” díjban (Mátyus László, Panyi 
György, Jenei Attila és Szöllősi János). 

Az oktatott tárgyak anyaga mellett a mód-
szerek folyamatos modernizálása is fon tos 
feladat. Ez többek között ön álló honlap és 
oktatási portál fenntartását is jelenti, melyen 
az előadásanyagok és egyéb hallgatói informá-
ciók naprakészen állnak rendelkezésre. Mind-
emellett a gyakorlati oktatásra he lyezett na-
gyobb hangsúly következményeként 2007-
ben megvalósult a gyakorlati terem teljeskörű 
felújítása és modernizálása. A biofizika és a 

sejtbiológia tantárgyak oktatását az intézet 
kollektívája több jegyzet és tan könyv írásával, 
szerkesztésével segítette. Az első Biofizika 
jegyzet 1969-ben jelent meg, amelyet 1975-
ben az első biofizikai gyakorlati jegyzet kö-
vetett. Az évek során mindkét jegyzet 
számtalan, folyamatosan frissülő tar talmú 
kiadást ért meg. A külföldi hallgatók képzé-
sének elősegítésére mindkét jegyzet angol 
nyelven is kiadásra került.

A Medicina Kiadó gondozásában 2000-
ben jelent meg a Damjanovich Sándor és 
Mátyus László által szerkesztett Orvosi biofi
zika tankönyv, amelynek írásában a Pécsi 
Tudományegyetem Biofizikai Intézetének 
munkatársai is részt vettek. Az Orvosi biofi
zika tankönyv (2006) második, átdolgozott 
és kiegészített kiadásának elkészítésében 
(szerkesztők: Damjanovich Sándor, Fidy 
Judit, Szöllősi János) már a SOTE Biofizikai 
és Sugárbiológiai Intézete is részt vállalt. Ez 
a könyv mindegyik magyarországi orvostu-
dományi karon elfogadott tankönyvvé vált. 
2007-ben német, 2009-ben pedig angol nyel-
ven is megjelent. Ez az első olyan tankönyv, 
amelyet három nyelven adtak ki, és kifejezet-
ten az orvostanhallgatók oktatására használ-
ják Magyarországon. 

Az intézet munkatársai által írt első Sejt
biológia jegyzet 1997-ben jelent meg. Ugyan-
ebben az évben magyar és angol nyelvű 
gya korlati jegyzet kiadására is sor került. 
2004-ben adták ki a Szabó Gábor által szer-
kesztett Sejtbiológia tankönyvet (Medicina), 
amely az első sokszerzős, hazai sejtbiológia 
tárgyú könyvnek tekinthető. E könyv szerzői 
között az intézet munkatársai mellett számos 
más hazai szakember is megtalálható. 

A graduális képzés mellett már a kezde-
tektől fogva intenzív tudományos diákköri 
munka folyik az intézetben, amelynek ered-
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ményességét a TDK-s hallgatók által elnyert 
Pro Scientia- és Weszprémi-díjak jelentős 
száma is jelzi (öt, illetve tizenöt). A tudomá-
nyos diákköri munkában részt vevő hallgatók 
jelentős része a későbbiekben bekapcsolódik 
a doktoranduszképzésbe, így a kutatói után-
pótlás biztosítva van.

A posztgraduális (PhD) képzésben 1993 
óta huszonkilenc fő szerzett PhD-fokozatot, 
akik közül sokan később az intézetben, va-
lamint az ahhoz szervesen kapcsolódó MTA-
kutatócsoportban kaptak kinevezést.

Az intézetnek jelenleg tizennyolc, az 
egyetemi doktori (PhD) képzésben akkredi-
tált tagja van, akik oktatóként/témavezető-
ként vesznek részt a doktoranduszképzésben. 
Többségük a Membránbiofizikai kérdések és 
vizsgálómódszerek doktori program tagja, 
amely 1993-ban alakult Damjanovich Sán-
dor vezetésével. 2001-ben az addig önállóan 
működő program a frissen megalakult El-
méleti Orvostudományok Doktori Iskola 
(DI) része lett, amelynek első igazgatója 
(2001–2006) Damjanovich Sándor volt. A 
Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódsze
rek program 2007-től az Elméleti Orvostudo-
mányok DI jogutódjaként megalakult Mo-
lekuláris Orvostudomány DI keretén belül 
működik. A program vezetője 2001 és 2009 
között Gáspár Rezső volt, jelenlegi vezetője 
Szöllősi János. A doktori iskola titkári funk-
cióját szintén intézetünk munkatársai látták/
látják el: 2001 és 2007 között Krasznai Zol-

tán, 2008-tól pedig Dóczy-Bodnár Andrea. 
Az intézet három akkreditált oktatója 2008 
óta a Molekuláris Sejt- és Immunbiológia 
DI tagja. A Gyógyszertudományok DI vala-
mint a Klinikai Orvostudományok DI ke-
retén belül folyó képzésben egy–egy intéze-
ti munkatárs vesz részt.

 A posztgraduális képzés hallgatói mellett 
a klinikák és intézetek kö zött együttműködő 
kutatóknak is lehetőséget ad az intézet az 
egyedi műszerpark hasz nálatára, ami a mo-
dern áram lási citometriás, atomerő-mikro-
szkópiás, képanalizáló és elektrofiziológiai 
módszereket is magá ban foglalja. 

Perspektíva

Az elmúlt negyven év kitartó munkája és a 
folyamatos fejlődés eredményeként az intézet 
egyedülálló szellemi kapacitással és kiváló 
műszerállománnyal rendelkezik. Mindez 
biz tosíték arra, hogy munkatársai magas 
szin ten végezzék oktatási feladataikat, és 
érdemben tudjanak válaszolni a tudományos 
kutatás kihívásaira. A munkába vetett hitet 
szeretnék átadni a következő generációnak, 
az oktatói és kutatói utánpótlásnak, hiszen 
csak így lehet fenntartani a töretlen dinami-
kus fejlődést, és biztosítani azt a jövőképet, 
amely továbbra is vonzóvá teszi ezt a pályát. 

Kulcsszavak: biofizika, sejtbiológia, enzimkine
tika, citometria, elektrofiziológia, immunoló
gia, fluoreszcencia, biostatisztika

Szubjektív tudománytörténet

Szubjektív tudománytörténet

Az MTA 2010-es Közgyűlésén többen részesültek magas kitüntetésben. 
Arra kértük őket, hogy írjanak nekünk – és önöknek – egy-egy olyan 
történetet, amely emlékezetes volt kutatómunkájuk során. A Magyar 
Tudomány ezzel a kis összeállítással (is) köszönti a díjazottakat.

akadémiai aranyéremmel tüntették ki Király Zoltán akadémikust, a 
Növényvédelmi Kutatóintézet kutatóprofesszorát az ellenálló növények 
nemesítése érdekében, a növényi betegség-ellenállóság területén végzett 
biokémiai és élettani kutatásaiban elért sikereiért. 

akadémiai díjat vehetett át Ács Tibor, az MTA doktora, nyugalmazott 
egyetemi tanár, a XIX. századi magyar hadtudomány-történeti kutatások 
meghonosításában és művelésében elért kiemelkedő eredményeiért.

akadémiai díjat kapott czitrovszky aladár, az MTA doktora, a Szilárd-
testfizikai és Optikai Kutatóintézet Lézeralkalmazási Osz tályának vezető-
je, aki a nemlineáris optikai méréstechnika, a fényszórás és az aeroszolok 
fizikája területén végzett úttörő kutatásaiért kapta az elismerést.

E havi számunkban hármójuk írása olvasható.




