
Dr. Cseplák György Levente főorvos úr köszöntése 
90. születésnapja alkalmából

Laudation of chief medical officer dr. Levente György Cseplák 
on his 90th Birthday

Kilencvenedik születésnapja alkalmából szeretettel kö-
szöntjük és további jó egészséget kívánunk a salgótarjáni bőr-
gyógyász kollégái dr. Cseplák György Levente főorvos úr-
nak.

Dr. Cseplák György főorvos úr Budapesten született 1929.
április 2-án. Gyermek- és ifjúkori éveit Bakonycsernyén töl-
tötte. 1948-ban kitüntetéssel érettségizett Székesfehérváron
az Ybl Miklós Állami Gimnáziumban. Ugyanebben az év-
ben kezdte egyetemi tanulmányait Pécsett az Orvostudományi
Egyetemen. Még externistaként szövettani kutatóorvosi ál-
lást kapott a Budapesti Akadémiai Kutatóintézetben. Az Ana-
tómiai, Szövettani Intézetben az I. sz. Belklinika laborató-
riumában és a Mikrobiológiai Intézetben dolgozott, tanult.
Laboratóriumi orvosi szakvizsgát, bőrgyógyász, nemibeteg
gyógyász és kozmetológusi szakvizsgát tett. 1954 májusá-
tól klinikai orvosnak, és szövettanásznak nevezték ki a pé-
csi Bőrgyógyászati Klinikára, ahol Melczer professzor szár-
nyai alatt dolgozott.

A pécsi Bőrklinikán szövettani kutatásokat végzett, mel-
lette gyógyított is. 

1957-ben bőr-, nemibeteg gyógyászatból, 1961-ben la-
boratóriumi ismeretekből szakvizsgázott. 1957-ben nevez-
ték ki tanársegédnek.

1963 őszétől (34 évesen) nevezték ki osztályvezető fő-
orvossá a salgótarjáni Megyei Kórház Bőrgyógyászati osz-
tályára, ahol 30 éven át, nyugdíjazásáig (1993-ig) dolgozott.

Irányítása alatt számtalan – ma már zömmel nyugdíjas –
országszerte vezető állású szakorvost képzett ki. 

Új therápiákat vezetett be, régieket újított fel, a mai kor-
relációs dermatológiai ismereteket oktatta. Tőle tanultuk a
morphológiai ismeretek fontosságát, a fegyelmet és a pre-
cizitást. Tanítványaival ma is jó szakmai és emberi kapcsolatot
ápol. Aktivitása, széles körű érdeklődése, tevékenysége pél-
daértékű, inspiráló!

2006-ig gondozóintézeti főorvosként praktizált. Tudo-
mányos munkát egész életében végzett.

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE • 2019 • 95. ÉVF. 4. 190

190

10 - Könyvismertetés_MESTER OK  2019. 08. 15.  9:08  Page 1



191

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE • 2019 • 95. ÉVF. 4. 191

Kitüntetései: 1969 „Vöröskeresztes Munkáért” (bronz fo-
kozat), 1969 „Művelődésügyi Miniszteri Dícséret”, 1972 „Sal-
gótarjánért Aranygyűrű” kitüntetés, 1973 „Madzsar József
Emlékérem”, 1977 „Perliczi Emlékérem”, 1980 „Kiváló Mun-
káért Kitüntetés” (bronz, és ezüst fokozata), 1987„Munka-
érdemrend ezüst fokozata”, 2014 „Salgótarján Egészség-
ügyéért” kitüntetés, 2014 „Kaposi Díj”, 2016 „Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje” állami kitüntetés.

Bőrgyógyászati- és régészeti kutatómunkáiból 4 könyvet
írt. 120 tudományos közleményt jelentetett meg. Öt tu-
dományágból (bőrgyógyászat, orvosi könyvtártudomány-szer-
vezés, egészségre nevelés, archeológia, antropológia), 110
tudományos előadást tartott. 

Lektorálta Józsa László professzor Paleopathológia című
könyvét.

A Magyar Orvosi Kamara tagjaként napjainkban is a Me-
gyei Etikai Bizottság elnökhelyettese. 

A salgótarjáni bőrgyógyász orvosok képzésében jelentős
szerepet vállalt nyugdíjas évei után is.

Szűrővizsgálatokra az utóbbi években is felkérik. 

Tisztelettel és hálás köszönettel a salgótarjáni Bőrgyógyá-
szati Osztály, valamint Szakrendelő korábbi és jelenlegi dol-
gozói nevében, tanítványai:

Dr. Marosi Irén
Dr. Tranker Margit
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