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Tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk a magyar 
orvosfizika kiemelkedő személyisége, Dr. Polgár István, aki-
nek szakmai élete mindannyiunk számára példamutató.

Polgár István 1971-ben fizikusként végzett az ELTE 
TTK-n. Rövid ipari kitérő után 1975-1978 között az MTA 
Izotóp Intézet munkatársa volt, ahonnan 1978-ban került 
az Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiai Osztályára. Kez-
detben az Orvosfizikai Laboratóriumnak a helyettes ve-
zetője, majd az utóbbi hét évben a vezetője volt. 1995-ben 
„Besugárzástervezés a brachyterápiában” című disszertáció-
jával kandidátusi fokozatot szerzett.

Ő még ahhoz az orvosfizikus generációhoz tartozott, aki 
nem „specializálódott” egy részterületre. Éppúgy otthon volt 
a külső sugárterápiás kezelésekben, mint a brachyterápiában 
vagy a dozimetriai mérésekben, de gyakran végzett kisebb 
javításokat a lineáris gyorsítókon is. Számos közleménynek 
és előadásnak volt szerzője vagy társszerzője. Aktívan részt 
vett a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának munkájában, 
több jelölt opponense volt.

A sugárvédelemmel kapcsolatos affinitását még az Izotóp 
Intézetből hozta magával, ezt a tevékenységet az Uzsoki utcai Kórházban is folytatta, minden ellenszolgáltatás nélkül. Elő-
ször, mint az intézmény Sugárvédelmi Szolgálatának helyettes vezetője, majd 2003-tól a vezetőjeként. 

Polgár István szakmai társasági munkákban is aktívan vett részt. Alapító tagja volt az MBFT Magyar Orvosfizikai Tár-
saságnak, amiben különböző tisztségeket viselt, hosszú ideig a Társaság pénztárosa volt. A 2008-ban „Magyar Orvosfizikai 
Társaság” néven önállóvá vált szervezetnek alapító és elnökségi tagja volt. 2005-ben lépett be a Magyar Sugárterápiás Tár-
saságba, melynek számos bizottságában aktívan tevékenykedett. Szívén viselte a fiatal generációk oktatását, hitte, hogy 
csak a jól képzett, naprakész tudással rendelkező orvosfizikusok képesek eredményesen részt venni a daganatos betegek 
gyógyításában. 1995-től a SE-BME-ÁOTE által szervezett Orvosbiológiai Mérnök (2002-től Egészségügyi Mérnök) képzés 
oktatója volt. 2009-től aktív szervezője és oktatója volt a BME Nukleáris Technikai Intézet szervezésében létrejött Fizikus 
MSc Orvosi Fizika szakirányának. 

Pista érdeklődése azonban nem korlátozódott a szakmai munkára. Szerette az életet. Büszke volt magyarságára, szerette 
az irodalmat, érdekelte a történelem, kedvenc időtöltése a főzés volt. Kereste a régi, például 19. századi recepteket, és olyan 
élvezettel mesélte el, hogy mit és hogyan készített el, hogy nekünk is „összefutott a nyál” a szánkban.

Szerette a családját és gondos családfő volt. Számos szakmai sikere mellett a kis unokájára volt a legbüszkébb.

Polgár Istvánt a Fővárosi Onkoradiológiai Központ, a Magyar Sugárterápiás Társaság és a Magyar Orvosfizikusok 
Társasága saját halottjának tekinti.

Pista, nyugodjál békében!
Zaránd Pál, Pesznyák Csilla, Major Tibor
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