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A Korányi-díj kitüntetettje 2009-ben: Reusz György 

Reusz György 1954. október 10-én született, Aradon. Algériában, Aix-en-Marseille-ben érettségizett, 

majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, Felsõoktatási Tanulmányi Érdemérem 

kitüntetéssel. Két évig dolgozott a II. Számú Gyermekklinikán, majd 1982-ben az I. Sz. 

Gyermekklinikára került. Miltényi professzor vezetése alatt kezdett gyermeknephrologiával 

foglalkozni, majd ösztöndíjasként Berlinben és Bécsben tanult mûvesekezelést. Kutató 

pályafutásában meghatározó jelentõségû volt a Hannoverben Humboldt ösztöndíjasként eltöltött 

másfél év. Itt kezdett foglalkozni a foszfátanyagcserével és a kalcumürítés szabályozásával. Igazolta a 

foszfát szupplementáció és a nephrocalcinosis kialakulása közötti kapcsolatot hypophosphatemiás 

rachitisben, eredményeit a Lancet folyóiratban adta közre. Hazatérve, elõször az oxalát anyagcsere 

vizsgálatával foglalkozott, meghonosította az oxalátmeghatározás akkor újnak számító HPLC 

vizsgálatát. Ezt követõen kutatási érdeklõdése a krónikus veseelégtelen gyermekek életminõségének 

javítása, szív-érrendszeri szövõdményeinek visszaszorítása felé fordult: nemzetközi viszonylatban is 

elsõk között mutatta ki a gyermekkori krónikus veseelégtelenségben kialakuló vegetatív 

idegrendszeri diszfunkciót, a baroreflex-változást, a nagyereket érintõ atherosclerosist, és részt vett a 

gyermekkori vérnyomás-határértékeket felállító nemzetközi vizsgálatban. 1994-tõl, mint az I. Sz. 

Gyermekklinika Vese osztályának vezetõje, 2003- tól, mint egyetemi tanár dolgozik. 

Kutatói és oktatói munkája során hatvannégy könyvfejezetet és166 közleményt írt, utóbbiak 

kumulatív impakt faktora 100, idézettsége 700 volt. Munkáját több külföldi és hazai 

gyermekgyógyász és nephrologiai társaság kitüntetése (Pethényi, Else Kröner, Jendrassik, Heim Pál, 

Ferdinand Demant díjak), számos kongresszus – köztük a Nemzetközi Gyermeknephrológus Társaság 

2007-es budapesti kongresszusának – szervezése, számos tudományos társaság vezetõségi tagsága és 

több folyóirat (Pediatric Nephrology, Current Hypertension Reports, Hypertonia és Nephrológia) 

szerkesztése koronázza. 



Több európai és amerikai kutatóközponttal tart fenn szoros kapcsolatot. 

Oktatóként a graduális és posztgraduális képzésben több mint 25 éve vesz részt. Jól emlékszem, 

ahogy az ötödéves hallgatók fennhangon dicsérték „a magas oktató” gyakorlatát a Vese osztályon. A 

Doktori Iskola mentoraként már hat doktoranduszt irányított. 

A díjak és a számok jól tükrözik egy kutatóorvos eredményességét. Nem fejezik ki azonban az 

egyéniségét, ami a kutatóból sugárzik, ami a hétköznapok hangulatát a munkatársak, nõvérek, 

tanítványok számára meghatározza, és amit a legjobban az irányítása alatt dolgozók ismerhetnek 

meg.  

Reusz György professzor úr, „Gyuri” a hétköznapokban kollégáival, beosztottjaival rendkívül 

barátságos, közvetlen, mindenki problémáját meghallgatni kész vezetõ. Mentorként a lényeget, célt 

élesen látó és a hozzávezetõ utat a kezdõ kutató számára kikövezõ tutor, akinek a segítségére a 

tanítvány a kutatás minden lépésében számíthat. Tanítványaként mindig megragadott, ahogy a 

gyógyító orvos alázata, a gyógyítás korlátainak ismerete, a kutatóorvos elõrelátása és céltudatossága, 

illetve az oktató szerénysége és logikussága párosulni tudott benne. 

Egy tanítvány lehet elfogult mentorával szemben, de hogy a hazai nephrologusok is elismerik Reusz 

György professzor szakmai tevékenységét, mutatja, hogy idén a két hazai nephrologiai társaság, a 

Magyar Nephrologiai Társaság és a Gyermeknephrologiai Egyesület is nagydíjjal tüntette ki. 
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