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A szervátültetés életet ment!  

Az elmúlt 50 év során a szervátültetés világszerte bevált gyakorlattá vált, ami óriási 

jótéteménnyel járt több százezer beteg számára. Az utóbbi két évtizedben az emberi 

szervek (a továbbiakban: szervek) szervátültetésre történő felhasználása folyamatosan 

növekedett. Napjainkban a szervátültetés a legköltséghatékonyabb kezelés végstádiumban 

lévő veseelégtelenség esetén, míg olyan szervek végstádiumú elégtelensége esetén, mint 

a máj, a tüdő és a szív, az egyetlen rendelkezésre álló kezelés.  

Donorhiány, szervhiány  

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte jelentős probléma, hogy 

mind a szervkivételre alkalmas potenciális donorok száma, mind pedig jelentésük aránya 

alacsony, míg a várólistákon levő betegek száma jellemzően, folyamatosan emelkedik. 

Ennek egyik oka maga az alacsony donorszám, ugyanakkor az átültetések indikációs és 

finanszírozott köre is bővül lassan. Évente kb. 200 ezer ember kerül fel transzplantációs 

várólistára, míg az éves transzplantációs esetszám 110 ezer körül mozog, vagyis a kereslet 

és kínálat közötti hatalmas különbség egyre nő, amennyiben nem történik eredményes 

beavatkozás esetszám növelés, vagy alternatív terápia vonatkozásában. 

Az Európai Unióban 68 ezer ember vár megfelelő donorszervre, miközben naponta 12 

beteg hal meg várólistán a várakozás közben. 

Magyarországon is hasonló a várólisták igénye, hiszen a mai napon is több mint 

háromszor annyi beteg vár hazai transzplantációs várólistán donorszervre (összesen 1352-

en), mint amennyi átültetés történt tavaly egész évben (395). 
A fent említett jellemzők további nehézségekhez is vezetnek, hiszen ha növekszik a szervátültetésre várók 

száma, akkor csökken a szervhez jutás esélye minden recipiens esetében, amely bizonyos átültetéseknél 

állapotromlást eredményez, tehát rosszabb aktuális testi kondíciók mellett kell elvégezni a transzplantációt, 

vagy más esetekben a radikális állapotromlás halálhoz vezet.  

 

Ezek miatt fontos az összes szervdonációra alkalmas agyhalott felkutatása, valamint az 

elmaradt donorjelentések okainak elemzése. A szakmai feladat mellett pedig egyre 

fontosabb a társadalmi tájékoztatás.  

Egy elhunyt donor akár 6 ember életét is megmentheti szerveivel.  

 

Szervdonáció és társadalom  

A szervdonáció és szervátültetés azonban nem számokról szól, hanem sokkal inkább az 

életről; beteg emberek megmentéséről. A téma persze felvet nem csak orvosi, hanem 

etikai, közgazdasági, filozófiai és egészségpolitikai kérdéseket is világszerte. Azt 

gondolnánk sokan, hogy ez a téma keveseket érint, távol áll tőlünk, azonban be kell 

látnunk, hogy bármelyikünket potenciálisan érintő közügyről van szó, ahol szükség 

van egy társadalmi támogatásra. Kell ismernünk az önrendelkezési jognak a 

feltételezett beleegyezésre vonatkozó részét, döntenünk kell, és azt meg kell 

osztanunk szeretteinkkel. Mert bár nehéz a halálról beszélni, de sokkal nehezebb a 

gyászoló hozzátartozóknak, ha nem hagyunk üzenetet magunk után. 
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A transzplantációs programokhoz a közvélemény bizalma és támogatása 

nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy egy ország transzplantációs programja sikeres legyen, a 

lakosságnak el kell fogadni az agyhalál-kritériumot, vagyis el kell hinnie, hogy egy dobogó 

szívű emberi test már halott lehet, ez az állapot visszafordíthatatlan, és hogy ezt az 

orvosok megbízhatóan meg tudják állapítani. A transzplantációs várólistán lévő 

betegeknek is bíznia kell abban, hogy az adott országban működő szervelosztó 

mechanizmus igazságos. Ha nincs meg a közvélemény bizalma, egyetértése és 

mindezekhez szükséges kellő ismerete, akkor a transzplantációs program éppúgy kudarcra 

van ítélve, mintha megfelelő technikai feltételek nélkül próbálna egy sebészcsoport 

szervátültetést végezni.  

 

Hogyan mérhető a szervadományozással kapcsolatos tájékozottság?  

 Társadalmi megítélést vizsgáló kérdőívekkel  

 A tiltakozó regiszterben nyilvántartott tiltakozók lakossághoz 

viszonyított arányával  

 Családi tiltakozások miatt meghiúsult szervkivételek számával egy 

feltételezett beleegyezés elvét gyakorló országban  

 

A transzplantáció társadalmi megítélése Magyarországon  

Egy 2003-ban készült felmérés szerint a magyarok 94%-a támogatja a szervátültetést, 

79%-a hasznos beavatkozásnak tartja. A kérdőíves felmérésre válaszolók 77%-a 

fogadná el a mástól kapott szerv beültetését betegsége esetén, 73%-a ajánlaná fel 

saját szerveit, hogy másokon segítsen. Az emberek 80%-a gondolja úgy, az orvosok a beteg 

érdekében mindent megtesznek a halál kivédéséért, ám 26%-nak fenntartásai vannak az agyhalál 

megítélésével kapcsolatban. A megkérdezettek 4%-a állította, az agyhalál biztonsággal nem 

állapítható meg, 77% pedig úgy véli, van megkülönböztetés főleg az anyagi helyzet, a kapcsolatok 

és az életkor alapján. A lakosság szervátültetésre vonatkozó ismereteit egy 2003 nyarán készült, a 

magyar lakosságot kor, nem, településtípus szerint reprezentáló felmérés vizsgálta. A tanulmány 

megállapítja, a válaszadók egytizede semmiféle ismerettel nem rendelkezik, körülbelül 

egyharmaduk úgy gondolja, csak az adományozó írásbeli engedélyének birtokában használhatók 

fel a szervek az adományozó halála után, egyötödük szerint a jogszabály a hozzátartozók 

beleegyezéséhez köti a szervek felhasználását, és csak a kérdezettek 42%-ára jellemző a 

jogszabály pontos ismerte.  

 

A Szinapszis Kft. 2011 augusztusában online, önkitöltős, kérdőíves kutatás keretében vizsgálta a 

hazai lakosság szervadományozással kapcsolatos véleményét, attitűdjét. A kitöltők száma összesen 

545 fő volt, a minta országos lefedettségű, életkor (18+) és nem alapján országosan 

reprezentatív.  

A szervadományozás jogi hátterét a felnőtt lakosság 46 százaléka ismeri helyesen, 38 

százalékuk – tévesen – úgy gondolja, hogy csak azoknak a személyeknek a szervei ültethetők át, 

akiknek adományozási szándéka hivatalos módon (egy donorlistára való feliratkozással vagy 

donorkártya kitöltésével) dokumentálva van. 
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A lakosság további 16 százaléka nem tudja megmondani, melyik szabály van jelenleg érvényben 

ebben a tekintetben. 

A felajánlók köre nagyon széles 

A felnőtt lakosság 73 százaléka egyezne bele, hogy halála esetén felhasználják 

szerveit, további 8 százalékuk pedig valamely családtagjának, ismerősének lenne hajlandó 

felajánlani azokat. Az adományozást teljes mértékben megtagadók aránya mindössze 3 százalék a 

felnőtt lakosságon belül. 

 

A transzplantációra vonatkozó ismeretek hiányából is adódhat, hogy az Országos Transzplantációs 

Nyilvántartásban (OTNY) mindössze kb. 1000 tiltakozó nyilatkozat van 2011-ben.  

 

Szervdonációval kapcsolatos hozzátartozói tiltakozások 

Magyarországon évente 10-12 családi tiltakozás miatt meghiúsult szerdonációt regisztrál a 

Szervkoordinációs Iroda. A feltételezett beleegyezés erős formáját alkalmazó európai országokban 

jóval magasabb a regisztrált családi tiltakozások százalékos előfordulási aránya, mint hazánkban. 

Nemzetközi felmérések adatai szerint az elhunytból végezhető szervkivételek 30%-a hiúsul meg 

családi tiltakozás miatt a feltételezett beleegyezés elvét alkalmazó országokban. Ez 

Magyarországon több mint 100 transzplantáció elmaradását jelenti.  

 

Az üzenetközvetítés és tájékoztatás egyik eszköze:  

Szervdonációs és transzplantációs plakátpályázat 

A Magyar Transzplantációs Társaság, az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda és a 

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú szervezet "Szervdonációs és 

transzplantációs plakátpályázat"-ot írt ki leendő művészek számára a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem Grafika Tanszékén.  

A pályázat célja az volt, hogy olyan plakátok szülessenek, amelyek felhívják a magyar társadalom 

figyelmét a szervátültetés életmentő szerepére, a szervadományozás kapcsán meghozott döntés 

fontosságára. 

 

A halálról beszélni kell, az agyhalálról tudni kell, a szervadományozásról 

dönteni kell!   

Tudta, hogy Ön dönt?  

Beszéljen róla! 

 

Legfontosabb üzenetek  

 Meg kell ismernünk és el kell fogadnunk az agyhalál, mint halál tényét.  

 Meg kell ismernünk és gyakorolnunk kell az egészségügyi törvényben megfogalmazott 

önrendelkezés jogát a feltételezett beleegyezés elvének megfelelően.  

 Beszélnünk kell otthon a családban a halálról, agyhalálról és arról, hogy a nagykorú 

családtagok hogyan döntenek életükben saját szerveik transzplantációs célú 

felhasználhatóságáról haláluk esetére. A tiltakozást csak írásos formában fogadja el 

a jogszabály, ennek legbiztosabb módja, hogy tiltakozási szándék esetén meg kell keresni 
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az Országos Transzplantációs Nyilvántartást, amely Magyarország tiltakozó regisztere a 

szerv-, szövetdonáció tekintetében.  

 A szervátültetéshez donorszervekre van szükség.  

 A szervadományozás kifejezetten nagylelkű, altruista cselekedet.  

 Magyarországon 52 éve, 1962-ben történt az első sikeres szervtranszplantáció.  

 1973 óta, vagyis 41 éve szervátültetési programok keretei között van transzplantáció 

hazánkban.  

 Magyarországon eddig több mint 8000 szervátültetés történt.  

 Magyarországon Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden végeznek szervátültetést.  

 Hazánkban vese, máj, szív, valamint kombinált hasnyálmirigy-veseátültetési programok 

működnek, a tüdőátültetés pedig Bécsben történik jelenleg magyar betegek részére.  

 A szervátültetés életet ment!  

Adatok 

Összefoglalás: 

Magyarországon emelkedett az elhunytból történő szervdonációk száma 2013-ban 

8,4%-al a megelőző évhez képest az OVSz kórházi koordinátori hálózatának 

köszönhetően. 

Magyarországon emelkedett a szervátültetések száma a donorszám növekedés miatt. 

A Magyarországon végzett átültetések minősége javul a pontosabb szervelosztási 

rendszer miatt, ugyanis adott recipiensnek megfelelőbb szerveket lehet 

transzplantálni a nemzetközi együttműködés miatt nagyobb donorszám és nagyobb 

recipiensszám miatt. 

 

Szervadományozás Magyarországon 2013-ban 

Hazánkban elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) és bizonyos szervek esetében élődonorból 

történhet és történik transzplantációs célú szervkivétel. 

Elhunytból történő szervadományozás 2013-ban 

48 kórházból érkezett 240 potenciális donorról jelentés az OVSz, Szervkoordinációs Iroda 

donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 155 megvalósult donáció történt 43 kórházban. 

Az elhunyt donorból történő szervadományozás 8,4%-al emelkedett a megelőző, 2012. év 

adataihoz képest. 155 donorból 470 szerv került eltávolításra, vagyis egy donorból átlagosan 3,03 

szervet távolítottak el. Ez az arány a megelőző évben 2,76 szerv/donor volt, amely jelentős 

előrelépés a rendelkezésre álló donorszervek hatékony felhasználásának területén. 

Élődonoros szervadományozás 2013-ban Magyarországon 

Minden veseátültetést végző egyetemi központban elérhető az élődonoros veseátültetés. Budapest 

(31), Debrecen (3), Pécs (3) és Szeged (3) összesen 40 élődonoros veseátültetést végzett. 

Az élődonorok aránya 20,51% az összes magyar szervdonor között. 
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Szervátültetések Magyarországon 2013-ban 

355 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv beültetésével, amelyet további 40 

élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 395 szervtranszplantációt végeztek 

tavaly. 

Az elhunyt donorszervek átültetéseinek száma 17,65%-al javult, míg 9,87%-al emelkedett a 

transzplantációk száma a megelőző évhez képest, ha együtt értékeljük az elhunyt és élődonorból 

történő átültetések számait. 

A négy centrum agyhalottból 251, élődonorból 40 vesét ültetett be. 45 májátültetés és 45 

szívátültetés történt, míg 14 kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációt végeztek. 

Tüdőátültetés nincs Magyarországon, de a magyar betegek részére elérhető ez az átültetési típus 

a bécsi egyetemi klinikán. 10 magyar recipiens kapott új tüdőt Bécsben az év során. 

Nemzetközi szervcsere az Eurotransplant együttműködés keretei között 

2013-ban 36 vese, 18 szív, 6 máj, tehát összesen 60, Eurotransplantból érkezett donorszerv 

átültetése történt meg Magyarországon. Az együttműködés keretei között akut betegek, 

érzékenyített immunrendszerű vesebetegek, gyermek recipiensek kaptak szervet, akik meghaltak 

volna, vagy lényegesen hosszabb várakozás után kaptak volna szervet Eurotransplant szervcsere 

nélkül. A többi esetben vesét kapó recipiensek jobb immunológiai egyezésű vesét kaptak, 

amelynek következtében életkilátásaik javultak, vagyis az Eurotransplant szervelosztási rendszere 

által nem vesznek el donorszervek és javul az elvégzett átültetések minősége. 

Szervtranszplantációs várólisták Magyarországon 

2013 utolsó napján a kiválasztható betegek száma: 

784 beteg vesetranszplantációs várólistán, 

124 beteg májtranszplantációs várólistán, 

40 beteg szívtranszplantációs várólistán, 

9 beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistán. 

Háttér-információk a szervdonációról 

Agyhalál 

Az orvosok és az egészségügyi dolgozók elkötelezettek, hogy mindent megtegyenek a rájuk bízott 

beteg életének megmentése érdekében. Transzplantációs célú szervkivétel csak akkor történhet, 

ha egy háromtagú szakorvosi bizottság megállapította az agyhalál tényét, miután minden 

életmentő törekvés eredménytelen volt. A szervkivételek többsége Magyarországon is dobogó 

szívű agyhalottból történik, de vese vonatkozásában elérhető az élődonoros szervadományozás is. 

Az agyhalál az agy működésének visszafordíthatatlan és teljes hiánya, amely agyi károsodás miatt 

következik be. Az elváltozás következtében sérül az agytörzs, amelynek működése 

elengedhetetlenül fontos az élet fenntartásához. Az orvostudomány ezt hívja agytörzsi halálnak. Az 

agyhalál egyenlő az egyén halálával. Az agyhalál megállapításának kötelező lépéseit 

Magyarországon jogszabály határozza meg. Amikor az agyhalál megállapító jegyzőkönyv aláírásra 

kerül, a dobogó szívű agyhalott még lélegeztetőgépre van kapcsolva, illetve a mesterségesen 

fenntartott szívműködés még oxigéndús vért szállít a szervekhez. Ez az átmeneti periódus biztosít 

lehetőséget az életmentő szervátültetésekhez szükséges szervek eltávolítására. 
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A LÉNYEG!  

Az elhunytból történő szervadományozás jogi és legfontosabb erkölcsi alapelveinek megismerése 

két fogalomhoz kötődik Magyarországon, amely Európában is jellemző:  

Az egyik kifejezés az „önrendelkezéshez való jog”, a másik pedig a „feltételezett 

beleegyezés elve”. Tehát a szervdonációval kapcsolatban a két fogalom együtt érthető és 

alkalmazandó. 

 

Az önrendelkezéshez való jog a hatályos egészségügyi törvényben is szerepel a betegjogok között. 

A szervadományozás vonatkozásában azt jelenti az önrendelkezéshez való jog, hogy mindenki a 

saját szerveiről dönt. Vagyis az Én szerveimről Én döntök, az Ön szerveiről ÖN dönt, és nem 

dönthet más helyettem az Én szerveim vonatkozásában, mint ahogy nem dönthet más helyetted 

sem az Ön szervei vonatkozásában.  

Ez az alapelv természetesen csak a cselekvőképes nagykorúakra vonatkozik, kiskorúak esetén a 

törvényes képviselőt illeti meg a döntés felelőssége. 

 

Az önrendelkezéshez való jog esetében a feltételezett beleegyezés elve szerint került 

megfogalmazásra a szervadományozásról szóló rész. A jogszabály egészen pontosan így fogalmaz:  

A betegnek - e törvény keretei között - joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a 

holttestét érintő beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései szerint megtilthatja, hogy 

holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás 

céljából eltávolítsanak.  

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 19. § (2) bekezdés 

 

A feltételezett beleegyezés elve tehát azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, 

hogy halála után holttestéből szervet(ket) távolítsanak el szervátültetés céljából, akkor az illető 

halála esetén a szerveit el lehet távolítani más emberek életének megmentése érdekében. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy aki nem tiltakozott ez ellen, lehet szervdonor.  

A feltételezett beleegyezés elvének rendszerében mindenki ki tudja fejezni a 

szervadományozáshoz fűződő támogató hozzáállását olyan módon, hogy nem fogalmaz meg írásos 

tiltakozást szerveinek halála után történő eltávolításáról, ugyanakkor lehetőség van mindenki 

számára a tiltakozás kinyilvánítására írásos tiltakozó nyilatkozat formájában. A feltételezett 

beleegyezés éppen a megnevezéséből adódóan abból indul ki, hogy tiltakozás hiányában 

feltételezhető az illető beleegyezése. Ugyanakkor a rendszer szervezett keretek között biztosít 

lehetőséget a tiltakozás kinyilvánítására. 

Miért fontos tiszteletben tartani önrendelkezéshez való jogot? 

Az önrendelkezéshez való jog tiszteletben tartja az egyén szuverén, egyéni döntését.  

Az önrendelkezéshez való jog gyakorlása esetén van lehetőség igazán arra, hogy ezt az egyéni, 

szuverén döntést függetlenül tudjuk kezelni mások esetleg eltérő véleményétől, amikor az elhunyt 

már saját érdekeit nem tudja képviselni, hiszen véleményt nem tud kinyilvánítani.  

Az önrendelkezéshez való jog azt jelenti, hogy más nem dönthet az elhunyt nevében. 

Mit tegyen és mit tehet az, aki halála után szeretne szervet adományozni? 

Sokan úgy vélik, a feltételezett beleegyezés elvének keretei között nincs teendője annak, aki 

szervdonor szeretne lenni, hiszen aki nem tiltakozott írásban, az szervdonor lehet. Azonban éppen 
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az egyéni és esetleg eltérő vélemények miatt szükség van arra, hogy megismerjük egymás – a 

hozzánk legközelebb álló családtagjaink, akár barátaink – erre vonatkozó véleményét.  

Egymás véleményét csak úgy tudjuk megismerni, ha beszélgetünk erről otthon, a családban, vagy 

akár bizalmi baráti környezetben. A szervadományozásról szóló beszélgetés nehéz téma, mert a 

szervadományozás kapcsán a halálról is beszélnünk kell többek között, amely sajnálatos módon 

nem elterjedt téma a mai modern társadalomban. De a feladat és felelősség ezen is túlmutat, mert 

a beszélgetések mellett el kell fogadnunk és tiszteletben kell tartanunk embertársaink véleményét 

akkor is, ha eltér véleményük a mi személyes véleményünktől.  

Szervdonációs programok Magyarországon 

Elhunytból történő szervdonáció minden olyan magyar kórházban lehetséges, ahol intenzív osztály 

és általános hasi sebészet rendelkezésre áll. 2013-ban 48 kórházból érkezett donorjelentés. 

A szervkivételek koordinációját Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs 

Iroda végzi. A fekvőbeteg ellátó intézmények az Iroda donorjelentő zöldszámán adnak értesítést 

minden potenciális szervdonorról, ha megtörtént az agyhalál jeleinek észlelése. Az agyhalál 

megállapítása után a Szervkoordinációs Iroda felveszi a kapcsolatot az Eurotransplant leideni 

központi ügyeletével és a Nemzeti Szervdonációs Regiszterből kiküldésre kerülnek a szervek 

felajánlásához és allokációjához szükséges adatok. A szervek nemzetközi elosztása után a 

koordinátor szervezet megszervezi a szervkivételt, gondoskodik az orvoscsoportok szállításáról a 

donorkórházba, majd vissza, illetve adatokat közvetít afolyamat során. Egyre több esetben fordul 

elő olyan szervkivétel, ahol külföldről érkező orvoscsoport is részt vesz egy-egy donorszerv 

eltávolításában, mint ahogy magyar orvoscsoportok is utazhatnak Eurotransplant tagállamba 

szervkivételre. A megnövekedett távolságok és a nemzetközi szervcsere miatt egyre fontosabb a 

központi koordináció, illetve a donoradatok, szervek és recipiensek nyomonkövetése. 

A Szervkoordinációs Iroda háromszintű koordinátori hálózatot működtet a minden feladatra és 

helyszínre kiterjedő szervezés lebonyolítása érdekében. A budapesti központ irodájában dolgozó 

országos koordinátorok feladata a központi szervezés a magyar donorkórház, az Eurotransplant és 

a kivételt-beültetést végző magyar és külföldi központok között. A transzplantációs központokban, 

a második szervezési szinten klinikai centrum koordinátorok dolgoznak, akiknek feladata a 

szervkivételek és beültetések helyi szervezése. 2013-tól egyre több kórházban dolgozik kórházi 

koordinátor, aki a potenciális donor melletti szervezési feladatok ellátásáért felelős. 

A szervdonáció ajándék a várólistákon várakozó betegek számára. Magyarországon is százakat 

sikerül megmenteni évente szervátültetéssel. Elhunytakból veséket, májat, szívet, hasnyálmirigyet 

és tüdőt lehet eltávolítani szervátültetési céllal. 

A szervátültetés életet ment! 

A szív-, tüdő- és májátültetés életmentő beavatkozás, míg a vese-, illetve a kombinált vese- és 

hasnyálmirigy átültetés életminőség javító beavatkozás. A transzplantáció után hosszabb és jobb 

minőségű életet élnek a szervátültetettek, mint bármely más kezelés által. 

Szervtranszplantációs központok és programok Magyarországon 

A továbbiakban felsorolt beavatkozások kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújtható 

egészségügyi ellátások körébe tartoznak. 

Veseátültetés: 

Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1973 óta), 

Debrecen, DEOEC, ÁOK, Sebészeti Intézet (1991 óta), 



8 

 

Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1993 óta), 

Szeged, SZTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1979 óta). 

A fent említett centrumok mindegyike végez veseátültetést, tehát 2003-ig ez az egyetlen nem 

országos centrumban végzett szervátültetés, melynek területi illetékességét mind a donorok, mind 

a recipiensek vonatkozásában szakminisztériumi rendelet alapján a központok határozták meg. 

Magyarországon az első szervátültetés 1962. december 21-én történt. Akkor Németh András 

végezte a veseátültetést élődonorból (a donorműtétet Petri Gábor végezte) a szegedi egyetem 

Sebészeti Klinikáján. A transzplantáció műtéttechnikailag sikeres volt, a beteg 79 napot élt a műtét 

után. Ez volt a világon a 38. emberi veseátültetés, és a Rajnától keletre az első. 

Szívátültetés: 

Budapest, SE, ÁOK, Ér- és Szívsebészeti Klinika (1992 óta), 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív átültetés 2007 óta) 

Az első hazai szívátültetést 1992. január 3-án végezte Szabó Zoltán, a recipiens azóta is jól van. 

Májátültetés: 

Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1995 óta) 

Magyarország első emberi májátültetését Szécsény Andor és munkacsoportja végezte a SOTE I. 

sz. Sebészeti Klinikáján 1983-ban, amelyet további négy, illetve 1987-ben Szegeden egy további 

műtét követett, míg végül 1995-ben elindult a budapesti májtranszplantációs program. 

Kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés: 

Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika (1998 óta), 

Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika (2004 óta) 

Az első kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetést a pécsi egyetem Sebészeti Klinikáján Kalmár 

Nagy Károly végezte 1998-ban. 

Tüdőátültetés: 

Magyarországon jelenleg nincs tüdőtranszplantáció, de a betegek hozzáférnek az ellátáshoz a 

Bécsi Egyetem, Sebészeti Klinika, Szív- és Mellkassebészeti Osztályán (Allgemeines Krankenhaus) 

egy kétoldalú együttműködés keretei között. 


