
 
 

Curriculum vitae 
 

Dr. Iványi Béla 1953. április 29-én született Szegeden. Nős, egy gyermeke van. 
 
Egyetemi tanulmányok 
1972-1978: Szegedi Orvostudományi Egyetem, általános orvosi kar. 
1975-1976: A Magyar Népköztársaság tanulmányi ösztöndíjasa.  
Orvosi diploma: 1978, “summa cum laude”.  
Nyelvtudás: angol középfok. 
 
Előmenetel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Patológiai Intézetében 
1978: gyakornok, 1983: szakorvos, tanársegéd, 1987: adjunktus 
1992: docens, 1996: habilitált docens  
2001: egyetemi tanár 
2009: megbízott tanszékvezető  
2010-: tanszékvezető egyetemi tanár 
 
Diagnosztikus tevékenység és metodikai jártasság 
Általános kórszövettan, kórbonctan, diagnosztikus elektronmikroszkópia, immunhisztokémia, 
morfometria. 
A natív és a transzplantált vese betegségeit, a vese daganatos betegségeit, a cardiovascularis 
betegségeket leletezi. 
Országos konzultatív tevékenység vesebiopsziákat, vesedaganatokat illetően. 
 
Tanszéki oktatói tevékenység    
1987-: tantermi előadások és vizsgáztatás magyar és angol nyelven; előadásai a világhálón 
hozzáférhetők 
A magyar és/vagy a térítéses képzés hallgatói 20 egymást követő évben (1996-2016) “Legjobb 
előadó”-nak választották.  
2002: „Kar kiváló oktatója” 
1982-: 17 tudományos diákkörös hallgatóval foglalkozott, 5 hallgatója jutott országos TDK 
konferenciára. 15 pályamunka készítését irányította. 
2004: Doktori iskola “Immunológia” című képzési programjában “Klinikai immunológia és a 
szervezet reakciói az immunrendszer károsodása következtében”  című alprogram témavezetője;  
1 PhD védés mentora, 2 PhD védés folyamatban 
 
Hazai és nemzetközi továbbképző programokban oktatás   
63 alkalommal szeminárium/előadás tartása nephro- és uropathologia témakörben.  
5 vesepathologus egyéni továbbképzése. 
 



Kari, egyetemi közéleti tevékenység 
1992-93: SZOTE Tempus koordinátora.  
1994-96: SZOTE oktatási bizottságának a tagja.  
1996-2000: SZOTE doktori és habilitációs bizottságának a tagja, 1998-tól titkára.  
1999-2006: SZTE ÁOK minőségügyi bizottságának a tagja.  
1999: az orvosképzés curriculum reformját előkészítő ÁOK dékáni bizottságának a tagja. 
2000: SZTE habilitációs szabályzata kidolgozására létrehozott ad hoc bizottságának a titkára. 
2000-: SZTE ÁOK tudományos bizottságának a tagja.  
2000-: SZTE ÁOK kari tanácsának a tagja. 
2001-2006: SZTE ÁOK stratégiai bizottságának a tagja. 
2006-2014: SZTE ÁOK tanulmányi-, vizsga- és kreditátviteli bizottságának a tagja  
 
Szakmai közéleti tevékenység 
Pathológiai Szakmai Kollégium: tag 2009-től 
 
Tudományos tevékenység  (MTMT, 2017. X. 5) 
117 közlemény, ebből nemzetközi folyóiratban 74; Hirsch index: 22; 1088 független hivatkozás. 
10 könyvrészlet, 1 könyv  szerzője. 
 
Tudományos fokozat 
1988: Kandidátus: “A heveny bacterialis pyelonephritis pathomorphológiája” 
1994: MTA doktora:  “Az elsődleges és másodlagos tubulointerstitialis vesebetegségek 
morphológiai elváltozásai és klinikopathológiai összefüggései”; 3301/94.  
 
Széchenyi Professzori  Ösztöndíj 
1998-2001. 
 
Tudományos közéleti tevékenység 
Hazai és nemzetközi folyóiratok, PhD és DSc értekezések, kutatási pályázatok bírálója  
OTKA Kórtani Bizottságában zsűritag 2003-2006 között 
Hazai tudományos kongresszus szervezője 5, szervező bizottsági tagja 8 alkalommal.  
 
Tagságok 

 Magyar Pathologusok Társasága 

 Magyar Nephrologiai Társaság (2000-2006: vezetőségi tag) 

 Magyar Transzplantációs Társaság (2006-2007: vezetőségi tag) 

 MTA Köztestülete 

 2001-2009: European Dialysis and Transplantation Association 

 2010-2015: Renal Pathology Society 
 
 
Tanulmányutak  
3 alkalommal, összesen 14.5 hónap Németországban, 7 alkalommal összesen 20 hónap 
Dániában, 1 alkalommal 1 hónap Kanadában, 2 alkalommal összesen 1.5 hónap Angliában 
 
Állami kitüntetés 

 “Kiváló munkáért” (művelődésügyi miniszter, 1988) 

 Batthyány-Strattmann László Díj (egészségügyi miniszter, 2007) 
 
 
Dr. Iványi Béla 
Szeged, 2017. október. 6                                                                    
 
 


