
Dr. Bogos Krisztina főigazgató, főorvosasszony laudációja 

Egy részletet emelek ki a Széchenyi Társaság Díja alapító okiratából: 
„A Széchenyi Társaság azok tevékenységét kívánja e díjjal elismerni, akik bárhol 
élve és dolgozva, mindenekelőtt munkálkodnak 

• a magyarság lelki és testi épségének, egészségének megmaradásán, … „ 

 „Akkor élsz, ha másokért élsz.” mondja gróf Széchenyi István. 
Hozzá teszem, és akkor tudsz igazán boldog lenni! 

Bogos Krisztina főorvosasszony évtizedeken keresztül dolgozott, dolgozik lelki és 
testi épségünk, egészségünk megőrzéséért.  

1992 óta a „Varázshegyen”, azaz az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézetben tüdőgyógyász, belgyógyász és tüdőonkológiai szakvizsgáival, a 
tüdőonkológia szakterületen végez kutató és gyógyító tevékenységet.  

Több hazai és nemzetközi szervezet tagja  
Magyar Tüdőgyógyász Társaság,  

                          2000 óta az Onkopulmonológiai Szekció vezetőségi tag,  
                          Európai Tüdőgyógyászati Társaság, 
                          Magyar Onkológiai Társaság, 
                          Magyar Infektológiai Társaság. 

Kiemelkedő feladatokat vállalt az emberek gyógyításában, a magyar egészségügy 
szolgálatában. Jelenleg a Korányi Intézet főigazgatója. 
Ma inkább gyógyítónak vallja magát. Hisz a klinikusok és az alapkutatók 
összefogásán alapuló transzlációs medicinában.  
Emberként, szakmai területen orvosként és vezetőként is nagyszerű eredményeket 
ért el.  

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben munkatársaival napjaink nagy 
kihívásával, a COVID járvánnyal szembesültek.  A Szent László Kórház után a 
Korányi volt a második covid ellátásra kijelölt intézet. 
A kórházon belül igen rövid idő alatt kellett kialakítani a Covidos betegek gyógyítását, 
ellátását, az oltó pontot, és a post Covid osztályt, miközben az alapellátási funkciókat 
is biztosítani kellett. Óráról órára kellett vezetői döntéseket hozni, felelőséggel. 
Az infektológusok mellett végzett tüdőgyógyászati kompetencia különös rendet, 
szigorú protokollt kívánt. A legnehezebb időben azonban a csapat 
összekovácsolódott. 

Az, hogy ez mit jelenthetett, egy volt informatikus kollégám elmondásából értettem 
meg igazán. Itt küzdöttek negyven napon keresztül az életéért. Többszörös 
tüdőembóliából kezelték ki. A protokoll szerint rendszeresen jár post covid 
kezelésekre. 
Ma negyven évesen ugyanúgy, lelkesen dolgozik, mint egy évvel korábban. 

A hit, a szorgalom, a kitartás, az elhivatottság, a példamutatás és a hitelesség 
főorvos asszony életének meghatározó értékei. Fontosnak tartja a naprakész tudást, 



a szakma követését, a tenni akarást, a szerénységet, de a rábízott intézményért, a 
munkatársakért való határozott kiállást is! 

Társaságunknak, - mint önkéntes alapon működő civil szervezetnek - különös értéket 
képvisel az önzetlen segítség nyújtás.  
Főorvos asszonytól hallottam először a LÉLEK-ZET egyesületről. 
( www.lelekzetegyesulet.hu ). A szónak több, üzenete van: Lélek, Élek, Lélek-zet. Az 
egyesület támogatást nyújt a tüdőrákos betegeknek és hozzátartozóiknak. Az 
Egyesület szakmai támogatását a Korányi munkatársai látják el.   

Főorvosasszonynak és férjének lányuk mellett, egy keresztszülő programon 
keresztül három keresztgyermekük is lett; László, Kincső és Orsolya. Mindhármukat 
támogatják a továbbtanulásban. Ők pedig szorgalommal, eredményekkel 
diplomákkal hálálják meg ezt. 
Beszélgetésünk során főorvosasszony büszkén jelezte, hogy lányuk is az orvosi 
hivatást választotta, orvostanhallgató, keresztlányuk Kincső végzet orvos és a 
Korányiban dolgozik. László is végzett azóta mechatronikus. Kincső és László után 
újabb "keresztgyerekeket" támogatnak a tanulásban, van újabb orvostanhallgató is. 
Jó lesz az utánpótlás! 
„Minél többet és minél szélesebb körben munkálkodhatik valaki, annál nagyobb az ő 
igazi, benső földi boldogsága.” Idézem Gróf Széchenyi Istvánt 

Főorvosasszony további munkájához belső boldogságot, testi, lelki egészséget, jó 
munkatársakat, kitartó gyógyító csapatot, családja és barátai támogatását kívánjuk! 

„A betegek, különösen a COVID vírusos betegek lelkiismeretes gyógyítását, a 
rendkívüli vezetői intézkedéseket, a hatékony kórházi környezet létrehozását” 
a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi örökségének folytatásaként 
értékeli, és ezért 
Dr. Bogos Krisztina főigazgató főorvosasszonyt 
a Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerésben részesíti.  
Példamutatását emlékéremmel köszönjük meg.  
Megtiszteltetés számunkra, hogy a kitüntetést elfogadja. 

Budapest, 2021. szeptember 21. 

A laudációt összeállíto2a: Szemereki Zoltán a Széchenyi Társaság elnöke 
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