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Müller Cecília országos tisztifőorvos laudációja 

Vannak szakmák, hivatások, melyek különös módon épülnek és építenek művelőik 

emberképére. Ki az ember? Mit jelent számomra az ember, az embertársam? Az 

orvosi, a tanári, a papi pályára készülőknek mindenképpen válaszolniuk kell ezekre 

a kérdésekre és a válasz határozza meg értékrendjüket, bánásmódjukat betegeikkel, 

tanítványaikkal, híveikkel. 

Müller Cecíliát ebben az elkötelezett válaszadásban ismerhettük meg. Berobbant az 

életünkbe, akárcsak a korona-vírus. Naponta láttuk őt. Szakszerűen tájékoztatott, 

figyelmeztetett és ezáltal megnyugtatott. A laudáció írásának kezdetén még múlt 

időben fogalmaztam. Ma már újból minden nap látjuk őt. Megfontoltsága, 

barátságos hangvétele, törődése bizalmat ébreszt a bizonytalan, az ismeretlennel 

szembeni félelemmel küzdő hallgatókban, nézőkben. 

Müller Cecília Györgyi a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 

szerzett diplomát 1984-ben. Üzemorvostan, háziorvostan, közegészségtan-

járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan, tehát négy szakvizsgával 

rendelkezik.  

Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórház II. sz. Belgyógyászati osztályán kezdte 

pályafutását kórházi orvosként, később a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinátban 

volt üzemorvos, majd háziorvos (1991–1996) lakóhelyén Nagyvenyimben. 1996-

ban nevezték ki Dunaújváros tisztifőorvosává. 

Hazánk valódi vészhelyzetei közül nem a Covid-19 világjárvány idején állt helyt 

először.  

 2010-ben több hónapon át a Közép-Dunántúli Régió tisztifőorvosaként irányította 

az ajkai vörösiszap-katasztrófa következményeinek elhárítását. Soha-nem-volt 

helyzetben kellett szakmai tudással, intuícióval, bátorsággal, hittel és reménnyel 

döntéseket hoznia, fegyelemmel segíteni, és emberileg erősíteni a kiszolgáltatottakat 

és a károsultakat, menteni a menthetőt. Abban a helyzetben szilárd alapként 

támaszkodhattak a rászorulók Müller Cecília vállaltan keresztény emberképére. 

2018-tól országos tisztifőorvossá, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 

vezetőjévé nevezték ki, Így a következő, a vörösiszap katasztrófánál súlyosabb, 

világméretű és időben behatárolhatatlan vész, a koronavírus-járvány elleni 

védekezésért felelős főorvosként az Operatív Törzs tagja lett. Emberfeletti 
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erőfeszítésekre volt és van szükség, az egész országot, a régiót, Európát és a világot 

érintő harchoz a még mindig ismeretlen ellenséggel szemben. A szeretet azonban 

leleményes és a krízishelyzet megsokszorozta a védekezésért felelős vezetők erejét. 

A tisztifőorvos egyike a sok ezer orvos, ápoló, tanár, mentős munkáját összehangoló 

és páratlan együttműködést eredményező önzetlen emberség megszületésének.  

Müller Cecília életében a globális erőfeszítések mellett van helye a lokális kötődésen 

alapuló szolgálatnak is. Bíró László tábori püspök egykori kiváló hittanosa, 

tanítványa, 2009 óta a nagyvenyimi Nagyboldogasszony Plébánia világi lelkipásztori 
munkatársa, aki orvos férjével, gyermekeivel és három unokájával megbecsült tagja 
helyi közösségnek.  

Munkája elismeréseként több rangos díjban részesült.  

• Pro Sanitate díj (2011)  

• Nagyvenyim díszpolgára (2015)  

• Fenyvessy-emlékérem (2015)  

• Népegészségügyért Emlékérem  

• A 2020-ban Müller Cecíliának ítélt jelentős elismerések:  

• Szent Adalbert-díj  és a Szent István-emlékérem  

A Szent István emlékérem átvételekor így vallott (A díj) Tükröt tart nekem, 

visszajelzést kapok arról, hogy talán valamennyit sikerült megvalósítanom abból, 

amit ajándékba kaptam, s talán sikerült azon az úton járnom, ami számomra 

kijelöltetett.”  

Tisztelt Müller Cecília főorvos asszony, az Ön számára kijelölt úthoz, életmentő 

és értékteremtő munkájához Isten áldását, kitartást, elszántságot, erőt és töretlen 

hitet kívánok. 

A COVID-19 járvány elleni védekezés példamutató emberi és szakmai 
irányításáért fogadja a Széchenyi Társaság díját, melynek odaítéléséről a 
Társaság elnöksége egyhangú szavazással döntött.  
Őszinte szívvel gratulálunk! 
 
Kőrösiné dr. Merkl Hilda 
A Széchenyi Társaság elnökségi tagja 
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