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Februárban ünnepelte Mayer Árpád 65. születésnapját. 
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Pályaválasztásában meghatározó volt két orvos nagyapja példája. 
Egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte 1962 és 1968 között, melyet követően került 
első és jelenlegi munkahelyére, az Uzsoki utcai Kórház Rádium osztályára, későbbi nevén Fővárosi Onkoradiológiai 
Központba. A Központ a magyar brachyterápia bölcsőjének tekinthető, 2007-ben ünnepelte 75 éves fennállását. 

Dr. Mayer Árpád szakmai életútjában végigkísérhető a sugárterápia korszakváltása a klasszikus perkután 
röntgen- és telekobalt-terápiától és low-dose-rate rádium-, illetve rádiumpótló brachyterápiától kezdve a korszerű 
CT-alapú megavolt-terápiáig és high-dose-rate brachyterápiáig bezárólag, mely utóbbit Magyarországon elsőként 
Ő vezetett be 1988-ban.  Elméleti felkészülésében jelentős állomás 1972-ben a Prágai Károly Egyetem Biofizikai 
Intézetében eltöltött egy hónap, ahol sejtciklus-analízissel a tumorszinkronizációs terápia elméleti alapjait tanul-
mányozta, majd 1975–76-ban Zürichben az Egyetemi Oktató Kórházban (Triemli Spital) eltöltött egy év, ahol a CT- 
alapú besugárzástervezés és a medium-dose-rate afterloading brachyterápia klinikai alapjait tanulmányozta.

Magyarországi sugárterápiás gyakorlatát az Uzsoki utcai Kórházban Vándor Ferenc és Németh György irányí-
tásával sajátította el, korai közleményei a méhnyak-és méhtestrákok brachyterápiájával és a bőrtumorok sugár-
kezelési technikáival foglalkoztak, mely utóbbiból 1984-ben az orvostudományok kandidátusa címet szerezte. 
1993 óta a Fővárosi Onkoradiológiai Központ vezetője; az eddig eltelt 15 évben a diplomás munkatársak száma 
jelentősen növekedett, jelenleg 16 orvos és 7 fizikus dolgozik az intézményben. 

Több magyar és nemzetközi orvostudományi társaságnak tagja, melyek közül kiemelendő az az aktivitás, amit 
a Magyar Onkológusok Társaságában végzett, különböző funkcióin keresztül. 1989-ben a Társaság főtitkárává, 
majd később elnökévé választják, és 14 évig elnökségi tagja.

Magyarországon és külföldön (Linz, Boston) tudományos konferenciák szervezésében vesz részt, 1992–1997 
között évenként brachyterápiás továbbképző tanfolyamokat szervez. 1991-ben a magyar sugárterápia képviselője-
ként Leuwen-ben Ő írja alá a csatlakozási dokumentumot az Európai Sugárterápiás Társasághoz (ESTRO).

Osztályvezető főorvosi kinevezésétől kezdődően intenzív kapcsolatokat épít mindenekelőtt német sugárterá-
piás klinikákkal (Tübingen, Lipcse, Drezda). Magyarországról elsőként tagja a német sugárterápiás társaságnak 
(DEGRO), és a társaság szakfolyóirata, a Strahlentherapie und Onkologie egyik szerkesztője.

Szakmapolitikai aktivitását mutatja, hogy az Onkológiai és Sugárterápiás, majd később a Sugárterápiás és Onkoló-
giai Szakmai Kollégiumnak 1989 óta folyamatosan tagja. A Főváros onkológiai szakfelügyelője volt 1992 és 2006 között, 
ennek keretében részt vesz a közép-magyarországi régió onkológiai ellátását célzó munkaanyag összeállításában.

1994-ben habilitál a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ahol 1995-ben egyetemi magántanárrá nevezik 
ki. Ebből adódóan az egyetem graduális és posztgraduális oktatásában vesz részt, és a sugárterápiás szakvizsga-
bizottságnak is tagja.

2005 óta az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatási Bizottságának tagja és 2003 óta elnöke 
a Regionális Kutatásetikai Bizottságnak. 

Szakmai elismerései közül kiemelendő az 1997-ben adott Krompecher Emlékérem és Kurt Sauerwein Emlékérem 
(Boston), és 2007-ben  az Orvosi Hetilapban  társszerzőként megjelent cikkét Markusovsky-díjjal jutalmazzák.

Állami kitüntetésként 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, 2005-ben a Köztársaság 
Elnökének Érdemérmét kapja.

Tudományos munkásságát közel 100 közlemény és 9 könyvfejezet jelzi. Szerkesztője az „Uzsoki utcai levelek”-
nek, mely hivatalosan elfogadott továbbképző anyag a sugárterápiás képzésben.

Mayer professzor pályája összefonódott a hazai sugárterápiával, annak fejlesztésével. Volt és jelenlegi munka-
társai nevében további munkában eltöltött éveket és jó egészséget kívánunk.
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