
TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ 

 

Dr. Csanády Miklós egyetemi tanár, 1987-2002-ig a SZOTE, majd SZTE ÁOK. II. sz. 

Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ igazgatója. 

1961-ben kapott orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. 1961-től 1973-ig az I. sz. 

Belgyógyászati Klinikán dolgozott belgyógyász-kardiológusként és 1968-70 között 

megszervezte a SZOTE Belgyógyászati Intenzív Osztályát, melyen a súlyos, életveszélyes 

állapotban levő, elsősorban kardiológiai betegek ellátása történt, és melynek 1973-ig vezetője 

volt, mint orvos szakértő megtervezte az un „kör-intenzív” épületet. . 1973-tól 1987-ig mint 

adjunktus, majd mint klinikai docens a II. sz. Belgyógyászati Klinikán működő Kardiológiai 

Osztály vezetője volt, időközben hosszabb tanulmányúton vett részt Hollandiában, 

Rotterdamban (1976-77).  1987-től egyetemi tanár, 2002-ig tanszékvezető egyetemi tanár, a 

II. sz. Belgyógyászati Klinika és 1999-től egyben a Kardiológiai Központ igazgatója. 2007-

től professor emeritus. Az Egyetemen betöltött számos funkciói (Egyetemi Tanács tag, Kari 

Tanács tag, Műszerügyi Albizottság, Könyvtári Tanács, Külügyi Bizottság, Klinikai Bizottság, 

ennek elnöke is volt, Doktori és Habilitációs Bizottság, Doktori Tanács, stb.) közül 

kiemelendő, hogy 1997. július 1-től 1999. december 31-ig a SZOTE klinikai rektorhelyettese 

volt. 

 1977-ben az orvostudomány kandidátusa, 1995-ben az orvostudomány doktora 

fokozatát nyerte el.  1998-tól Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert el. A kardiológiai 

témakörében 6 könyvet írt szerzőként és társszerzőként, valamint mintegy 10 kézi- és 

tankönyv teljes kardiológiai fejezetét készítette el, és az MTMT adatbázis alapján 427 

közleménye van (saját adatok alapján ennél jóval több, 800 felett, ezt dolgozatjegyzékével, ill. 

a mellékelt különlenyomattal tudja bizonyítani). Az összesített IF ugyancsak az MTMT 

adatbázis alapján 228,326. A független idézet a dolgozatokra 2133. Hirsch-index: 14/12. Meg 

kell jegyezni, hogy ezeknél a hivatalos értékeknél a valós értékek kedvezőbbek, a MTMT 

kezelők is elismerik, hogy az abban szereplő adatok nem teljesek. 15 FEFA, OTKA, ETT és 

TÉT pályázatot nyert el. Tanítványai közül ketten nyertek tanszékvezető egyetemi tanár 

kinevezést (Prof. Dr. Forster Tamás, Szeged és Prof. Dr. Édes István, Debrecen), és 9 

osztályvezető főorvos van tanítványai között. Az általa vezetett munkacsoportban 2 MTA 

nagydoktori disszertáció mellett (Dr. Édes István és Dr. Forster Tamás) és 8 kandidátusi vagy 

PhD. értekezés született. Az általa vezetett klinikán 8 fő habilitált.  

 Betegellátó tevékenységének és klinikai tevékenységének megfelelően tudományos 

érdeklődésének előterében is a klinikai és experimentális kardiológia áll. Két új kórképet 

(betegséget) írt le, közülük az egyiket róla nevezték el (Csanády cardiomyopathy deaf-mutism 

syndrome). Számos nemzetközi kongresszuson volt üléselnök (Európai Kardiológus Társaság 

éves kongresszusain, Alpok Adria Kardiológiai Kongresszusokon és Nemzetközi 

echocardiográfiás kongresszuson, valamint stb., a tudományos konferenciaszervező 

bizottságának (pl. Alpe Adria kardiológus kongresszuson) tagja. 1995-től a Magyar 

Kardiológusok Társasága (MKT) elnökségi tagja, 1995-98-ig megválasztott elnök, 1998-

2001-ig az MKT elnöke, később past president. Az Európai Kardiológus Társaság "törzstagja" 



(FESC, 1991), Fellow American College of Cardiology (FACC, 2005), ezen kívül számos 

magyarországi és külföldi társaság tagja, ill. vezetőségi tagja.  

Akadémiai funkciói: 2001-től, valamint 2007-től a nem akadémikus köztestületi tagok 

Közgyűlési képviselőjévé választották 3-3 évre. 1990-1996-ig az MTA Atherosclerotikus 

Thromboemboliás és Keringési megbetegedések kutatásával Foglalkozó Bizottság tagja. 

1988-tól a mai napig is a SZAB Orvostudományi Szakbizottság Kardiológiai 

Munkacsoportjának elnöke. 2 alkalommal lett felterjesztve Akadémiai levelező tagságra. 

Fontosabb további funkciói: tagja, ill. tagja volt a Belgyógyászati és Kardiológia 

kollégiumoknak, a MAB Orvos Egészségügyi Intézményi Szakbizottságának, a Bójai János 

Kutatási Ösztöndíj Szakértő Kollégiumának, az Országos Szakképesítő Bizottság 

vizsgáztatója tagja, ill. elnöke belgyógyászati, ill. kardiológiai témakörben, az ETT VII. 

„Érrendszeri és Vérképzőszervi Megbetegedések Kutatása” Bizottságának. 

Kitüntetései: az Oktatás kiváló dolgozója (1976), Hallgatói Önkormányzat „az év legjobb 

előadója” díja és emlékérme (1997), Szent-Györgyi Albert Emlékérem a SZOTE rektorától 

(1997), Hallgatói Önkormányzat „az év legjobb előadója” oklevelei (II és III. díj, 2000), 

Pándy Kálmán Kórház, Gyula „Kórház Tiszteletbeli Főorvosa” (2000), a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Tisztikeresztje (2002), MKT Pro-Societate emléklap és emlékérem (2004, 2008, 

2013), Huzella Tivadar díj és emlékérem (Magyar Biológiai Társaság, 2004), Klebersberg 

Kuno díj és emlékérem (SZTE 2004), Markusovszki díj (Orvosi Hetilap, 1994 és 2005), 

Zárday Imre díj és emlékérem (MKT, 2005), a „Szegedi Felsőoktatás megalakulásának 85 

évfordulója” érem és oklevél SZTE (2006), Magyar Belgyógyász Társaság emlékérme (2008), 

Magyar Kardiológus Társaság aranyérme (2012), SZTE Aranyoklevél (2011), „90 éves a 

Debreceni Orvosképzés” emlékplakett (2012), Eötvös József koszorú (MTA, 2013), MTA 

Szegedi Akadémiai Bizottság ezüstérme és oklevele (2014).  
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