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Török professzor úr 1944-ben született Tápén. Ebben az
évben töltötte be 75. születésnapját.

Iskoláit Szegeden végezte, orvosi diplomáját 1968-ban sze-
rezte a SZOTE Általános Orvosi Karán, majd a Simon Mik-
lós professzor vezette Szegedi Bőrklinikán szakvizsgázott
1971-ben. 

1968-tól 1975-ig a SZOTE Bőrklinikán dolgozott. Fiatalon
kapott megbízást Kecskeméten a Megyei Kórház Bőrgyó-
gyászati osztály, valamint a Bőr- és Nemibeteg gondozó ve-
zetésére, amelyet nyugdíjazásáig látott el. A bőrgyógyászatot
széles spektrumban művelte. Több új szakmai profilt or-
szágosan az elsők között vezetett be Kecskeméten (nevéhez
fűződik a dermato-chirurgia kecskeméti bevezetése, a me-
lanómás betegek komplex ellátásának megszervezése, a sen-
tinel node biopsia első hazai elvégzése Mari Béla főorvos-
sal, a bőrbetegek photo-terápiájának beindítása, megyei and-
rológia rendelés létrehozása; a gyermek-bőrgyógyászati
szakrendelés elindítása, korszerű STD szakrendelés meg-
szervezése).

Új tüneteket, kórképet, vizsgálatokat és kezelési eljárá-
sokat elsőnek írt le hazánkban részben nemzetközileg is. 

Szívén viselte a fiatal orvosok szakmai fejlődését. Presz-
szionálta kollegáit tudományos munkára, második szakvizsga
megszerzésére. Többen a tanítványai közül lettek vezető fő-
orvosok és klinikusok és szereztek tudományos minősítést.

20 évig szervezte munkatársaival a Fiatal Bőrgyógyászok
Kecskeméti Fórumát, amely az ország egyik legsikeresebb
szakmai rendezvényévé vált. Kórházi körülmények mellett
kandidált, habilitált és szerezte meg az MTA doktori foko-
zatot. Három monográfiája jelent meg, az egyik három ki-
adást és két idegen nyelvre való fordítást ért meg. 

A Magyar Dermatológiai Társaság, a Magyar Allergológiai
és Immunológiai Társaság, a Magyar STD Társaság és az Eu-
rópai Dermato-Venerológiai Akadémia tagja, a Német Der-
matológiai Társaság levelező tagja, a Bőrgyógyászati és Ve-
nerológiai Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

Vendég előadóként rendszeresen tart előadásokat Szegedi
Tudományegyetem Bőrgyógyászati tanszékén, illetve felkért
előadó több hazai és külföldi egyetemen.

Több díjnak és kitüntetésnek a birtokosa. A teljesség igé-
nye nélkül: Fekete Zoltán Alapítvány, Kaposi Mór emléké-
rem, Pro sanitate, Batthyány-Strattmann díj.

Orvosi és bőrgyógyászati folyóiratokban 119 első szer-
zős cikke jelent meg.

Jelenleg is aktív, részmunkában rendszeresen részt vesz
az osztály és szakrendelés munkájában. 

Ilyen gazdag, szép életút mellett engedd meg, hogy a kol-
legák és tanítványaid nevében is gratuláljunk ezen szép év-
forduló alkalmából!

Dr. Oroján Iván

Dr. Török László egyetemi magántanár köszöntése 
75. születésnapja alkalmából

Laudation of Prof. Dr. László Török 
on his 75. Birthday
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