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Dr. Battyáni Zita a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán kapott 

általános orvosi diplomát. 1982-ben bőrgyógyászatból, 1997-ben klinikai onkológiából tett 

sikeres szakvizsgát. 1997-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 

megszerezte a PhD fokozatot, 2010-ben habilitált, majd ugyanitt, 2017-ben egyetemi 

magántanári címet adományoztak számára. Orvosszakmai tevékenysége Pécshez és 

Kaposvárhoz köti, szakmájának meghatározó, kiemelkedő személyisége. 

2003-tól a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bőrgyógyászati Osztályának  

osztályvezető főorvosa, ezzel egyidejűleg 2007 és 2012 között a pécsi Bőrgyógyászati Klinika 

intézetvezető egyetemi docense, majd 2012 és 2014 között az Onkodermatológiai Osztály és 

Ambulancia vezetője. Orvosi munkáját naprakész tudásra, hatalmas tapasztalatra alapuló 

szakmai precizitás, alaposság, széles körű klinikai gondolkodás, nagy munkabírás jellemzi. 

Betegekkel való kapcsolata kiváló. Saját és más klinikai ágak orvosaival és szakdolgozóival 

való munkakapcsolata példaértékű. Véleménye meghatározó, munkatársai által elfogadott. 

Oktatói tevékenységéből kiemelkedik a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar, a Fogorvostudományi Kar, valamint az Egészségtudományi Kar képzéseiben történő 

részvétele: graduális és posztgraduális területen rendszeres tantermi előadások tartása magyar, 

angol, német nyelven, valamint gyakorlati oktatás magyar és angol nyelven. Ezen 

tevékenysége 1984-től 2003-ig az Általános Orvostudományi Karon és a Fogorvostudományi 

Karon, az Egészségtudományi Karon 2003-tól folyamatos.  

A Kaposi Mór Oktató Kórházban a posztgraduális képzés területén tutori, mentori feladatok 

ellátása mellett posztgraduális fakultatív és kreditpontos kurzusok tartása fűződik a nevéhez. 

Az Általános Orvostudományi Karon és az Egészségtudományi Karon államvizsga dolgozat 

konzultációt, opponensi tevékenységet a mai napig végez. Posztgraduális szintű szakirányú 

továbbképzéseken előadásokat tart, gyakorlati oktatást végez, elsősorban bőrtumorok 

tárgykörben. Rendszeres vezetője a dermatoscopos tanfolyamoknak, valamint a háziorvosok 

bőrgyógyászati továbbképzésének. 

Dr. Battyáni Zita tudományos tevékenysége szakmai pályaválasztásához, valamint akadémiai 

karrierjéhez szorosan kötődik. Orvostanhallgató korától kezdődően jól nyomon követhető 

nagyon gazdag tudományos ténykedése. Tudományos kutatásai a  Bőrtumorok modern 

kezelése, epidemiológiája; A melanoma malignum immunhisztológiai, molekuláris biológiai 

vizsgálata, prognosztikai faktorok; Cutan lymphomák terápiás lehetőségei területekre 

terjednek ki elsődlegesen.  

Tudományos tevékenységéhez 1987 és 1988-ban Németországban, a münsteri Hautklinik 

Hornheide, majd 1991 és 1994 között a marseille-i Hospital Sainte Marguerite 

intézményekben eltöltött idő jelentős eredménnyel szolgáltak. 2004-ben, 2006-ban és       

2008-ban Münchenben részt vett a Fortbildungswoche für praktische Dermatologie címmel 

szervezett egy-egy hetes továbbképzésen. Tudományos szakmai kapcsolatai elsődlegesen 

Európára, Németországra és Franciaországra koncentrálódnak Magyarország és Románia 

mellett. Szakmai munkakapcsolatai közül kiemelkedik J.J. Grob (Hospital Thymon 

Dermatology, Marseille), Dr. T. Ruzicka (Dermatologie Ludwig-Maximilian Univ., 

München) és Dr. Max Hundeiker (Fachklinik Hornheide Univ., Münster).  



Munkásságát nemzetközi és hazai lektorált szakmai újságokban megjelent közleményeinek 

magas száma jellemzi, melynek eredményeként impakt faktora kimagasló, független 

citációinak száma meghaladja a 400-at. Hat kiemelkedő szakmai könyvben írt fejezetet, 

melyekből legjelentősebb „A Komplex Onkodiagnosztika és Onkoterápia irányelvei” című. 

Ebben a Magyarországon általánosan elfogadott és használt alapkönyvben „A melanoma 

malignum ellátása” című fejezetet írta meg. Egyetemi graduális és posztgraduális tantermi 

előadásain kívül számtalan nemzetközi és hazai kongresszus felkért referáló előadója. 

Előadásainak száma 100 feletti. Tudományos tevékenységéhez jelentős segítséget nyújtott, 

hogy 11 elnyert pályázat kapcsán részt vett tudományos kutatások végzésében, illetve 

kongresszusok szervezésében. Összesen 6 szakmai díj birtokosa. 10 szakmai társaság tagja, 

melyből 6 hazai és 4 nemzetközi. A Bőrgyógyászati és Venereológiai Szemle Szerkesztő 

Bizottságának tagja.  

Dr. Battyáni Zita szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége kiemelkedő, eredményes. A teljes 

körű bőrgyógyászati klinikum gyakorlása mellett megnyerő, de határozott személyisége 

kiemelkedő oktatóvá tette.  

Széles körű tudományos tevékenysége szakmai érdeklődését és munkabírását is dicséri. 

Nemzetközi kapcsolatai kiválóak, elismertsége jelentős, mint az szakmai 

kapcsolatrendszerében látható. A bőrgyógyászati szakmán belül hazai vonatkozásban a mai 

bőrgyógyászat meghatározó művelője, oktatója és kutatója. Felkészültsége, tapasztalata, 

tudása, jártassága intézményi szakmai vezető testületekben való részvételét alátámasztja. 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház meghatározó vezető személyisége.  

Több évtizedes, rendkívül gazdag szakmai és tudományos, oktatói életpályája, feladatainak 

kivételesen színvonalas, kiváló szakmaisággal történő ellátása elismeréseként Matoltsy 

Díjban részesül. 

 


