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Az 1914. március 31-én, Kecskeméten született Tímár Miklóst 1938-ban, Pécsett avatták 

orvosdoktorrá. Pályáját budapesti belgyógyászati osztályokon kezdte. Munkaszolgálatosként 

élte túl a II. világháborút, miközben családjának nagyobb része a Holocaust áldozata lett.  

A világégést követően 1945-ben érdeklődése a foglalkozási megbetegedések és a 

munkahigiéne felé fordult, és az Országos Társadalombiztosítási Intézet kebelében szűk 

keretek között működő iparegészségügyi osztályon helyezkedett el.  

Stockholmban és Párizsban tanulmányozta az akkori Európa legkorszerűbb 

munkaegészségügyének intézményrendszerét és gyakorlatát, hogy a tanultakat az újonnan 

kialakítandó Országos Munkaegészségügyi Intézetben hasznosíthassa. A Svédországban és 

Franciaországban szerzett tapasztalatokra támaszkodva készítette el a hazai 

munkaegészségügyi intézet szerkezetének, szervezeti felépítésének és legfontosabb feladatai 

ellátásának tervét. Az Intézet alapításáról a Magyar Köztársaság Kormányának 740/1949. 

Korm. Számú rendelete döntött, amely a Magyar Közlönyben 1949. január 21-én jelent meg.  

Az Országos Munkaegészségügyi Intézet 1950-ben kezdte meg működését, alapító 

igazgatója Tímár Miklós lett. Az intézet felépítése a kor követelményeinek maximálisan 

megfelelt, s a munkaegészségtan/munkaegészségügy fejlődésének megfelelően folyamatosan 

korszerűsödött. Az intézet eleget tett annak az elvárásnak, hogy kidolgozza azokat az elveket 

és gyakorlati módszereket, melyek alkalmazásával meg lehet védeni a háború sújtotta 

országban a dolgozókat a leggyakrabban fenyegető, korábban elhanyagolt foglalkozási 

megbetegedésektől, majd a szakszerű gyakorlatot országosan bevezesse. Az intézet ugyancsak 

alkalmas volt a „vas- és acél országában” újonnan megjelenő – mai szóhasználattal élve – 

munkahelyi megterhelésnek, munkakörnyezeti kóroki tényezőknek, kockázati forrásoknak a 

gyakran a technológiában tapasztalatlan munkavállalókra (dolgozó emberekre) kifejtett 

igénybevételének elemzésére, valamint az elfogadhatatlan megterhelés, kockázat megelőzési 

rendszerének, kezelési elveinek kidolgozására is.  

Tímár Miklós már az intézet megalapításakor helyet biztosított azoknak a kiváló 

orvosoknak [Pacséri (Heller) Imre, Magos László, Szandányi Sándor, Bordás Sándor, Hamar 

Norbert, Rózsahegyi István], akik a háború után dermesztően rossz egészségi állapotban lévő 

munkásokat a Weil Emil vezetésével megalakult üzemegészségügyi orvoscsoporttal (a 

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság alapító jogelődje) együtt vagy önállóan 

segítették munkaképes állapotba hozni.  

Az intézet fejlesztésének érdekében az 1960-as, 1970-es években olyan tudományosan 

magasan kvalifikált elméleti és klinikai szakembereket (Erdélyi Andor, Mányai Sándor, Kabai 

János, Horváth Ferenc, Mándi András, Kendrey Gábor) hívott meg egy-egy szakterület 

vezetésére, akik a meglehetősen szerény anyagi feltételek ellenére garantálták az intézet 

szakmai fejlődését és nemzetközi elismertetését.  

A jól szervezett, kiemelkedően jó szellemi potenciállal bíró intézet biztosította azt a 

hátteret, amely révén a Tímár Miklós vezetésével megszervezett munkacsoportok 

megkezdhették a legnagyobb gyakoriságú és legveszélyesebb hazai foglalkozási 

megbetegedések elleni küzdelmet. A két legnagyobb problémát a veszélyes anyagok okozta 

foglalkozási eredetű mérgezések és a bányászok szilikózisa jelentette. 

Noha a II. világháborút megelőzően az országban Pacséri Imre vezetésével Ólomvizsgáló 

Állomás működött, s az országban az első három „kártalanítandó” foglalkozási megbetegedés 

közül kettő – az ólom- és a higanymérgezés – a veszélyes anyagok okozta megbetegedések 

közé tartozott, a foglalkozási mérgezések megelőzésében jelentős áttörés nem történt. Ennek 

sok – ehelyütt nem részletezendő – oka volt. A megelőzés kidolgozásában nemzetközi 

jelentőségű volt az a Tímár professzor nevéhez fűződő felismerés, hogy a benzol-expozícióval 

(itt: a szervezetbe jutó benzol mennyisége) arányos a benzol egyik, a vizeletben megjelenő 

metabolitjának, a fenolnak a koncentrációja. Ehhez kapcsolódóan kidolgozta a benzol 
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biológiai MAK értékét (az elnevezés maga is Tímár professzortól ered), amelynek betartása 

esetén a dolgozók megvédhetők a benzol okozta akut, szubakut és krónikus mérgezéstől. (Az 

1940-es években a benzol myeloid leukémiát, malignus elfajulást okozó hatását nem ismerték, 

illetve úgy ítélték meg, hogy a krónikus mérgezés eliminálásával együtt megoldható 

probléma.). Az intézeti munkacsoport – amelynek tagja volt Pacséri Imre, Magos László (ő 

1956 után  Angliában dolgozott, és az egyik nemzetközileg leginkább elismert toxikológiai 

folyóirat főszerkesztője lett) – kidolgozta az ún. munkahelyi biológiai monitorozási rendszert.  

Az OMI csoport legfeljebb laza kapcsolatban állt (erre vonatkozóan kevés az ismeretünk) a 

biológiai monitorozás kidolgozása területén meghatározó szerepet játszó és nemzetközileg 

elismert eredményeket elérő prágai Tessinger iskolával. Mi úgy tartjuk számon, hogy a 

biológiai monitorozás – amely az EU-ban kötelező jelleggel csak alig tíz éve került 

bevezetésre – világszerte a prágai és a budapesti intézetből terjedt el.
 

Ismereteink szerint – megint csak Tímár professzor munkásságának eredményeként – a 

munkahelyi biológiai monitorozás jogszabályban előírt kötelező alkalmazása, az ún. biológiai 

határértéket meghaladó fokozott expozíciós esetek bejelentése először (1981-ben) 

Magyarországon volt kötelező. (Megjegyzem, csaknem tíz évvel korábban önkéntes 

részvétellel már működött az országban a közegészségügyi hálózat által lebonyolított 

munkahelyi biológiai monitorozás.) Egyértelműen a kötelező biológiai monitorozás 

bevezetésének eredménye, hogy Magyarországon sikerült a nehézfém mérgezések, a szerves 

foszforsav észter mérgezések csaknem teljes körű felszámolása. 

Tímár professzor másik kiemelkedő jelentőségű munkaegészségügyi eredményét a 

bányász-szilikózis hazai eradikálásában érte el. Jóllehet a bányász-szilikózis Kárpát-medencei 

története a honfoglalás előtti időkre datálható, a bányász-szilikózisok munkaegészségügye a 

II. világháború előtt nem került a szaktudomány érdeklődésének homlokterébe. Igaz ez annak 

ellenére, hogy Nusser Antal az 1930-s és 1940-s években folyamatosan figyelmeztetett a 

probléma jelentőségére. 

 Csaknem egy időben az Intézet működésének megkezdésével Tímár Miklós megszervezte 

a magyarországi szilikózis-szűrést, miután átfogóan és részletesen elemezte a pécsi 

szénbányákban előfordult szilikózis eseteket. Első ilyen jellegű vizsgálatának eredményéről 

1950-ben számolt be. 1890 földalatti munkát végző bányászból 472-ben, a vizsgáltak 25%-

ában talált szilikózist. Ezek 21,6%-a szilikózis I., 62,9%-a szilikózis II., 15,5 %-a pedig a 

kiterjedt elváltozást mutató szilikózis III. csoportba tartozott.  

Ez az időszak – csak minimális fáziseltolódással – egybeesett a háború utáni Nyugat-

Európában, elsősorban a Nagy-Britanniában és a Német Szövetségi Köztársaságban újra 

kezdett, egyre magasabb színvonalú kutatómunkával. A kutatások fő területei: a munkahelyi 

porkoncentráció mérési módszereinek fejlesztése, a munkahelyi porkoncentráció 

csökkentésének lehetőségei, a szilikózis patogenezisének kutatása állatkísérletes 

módszerekkel, a szilikózis diagnosztikájának és a betegség osztályozásának korszerűsítése, 

valamint a szilikózissal kapcsolatos epidemiológiai vizsgálatok, rehabilitációs és 

„kártalanítási” szabályozások bevezetése. 

Magyarországon az első lépés a szilikózisveszélyes iparágak és munkahelyek országos 

nyilvántartásba vétele volt, majd ezt követően azonnal sor került a munkahelyi porviszonyok 

meghatározására és a rendszeres munkahelyi pormérések bevezetésére. A mobil 

ernyőképszűrő állomás – „szilikobusz” – üzembe helyezésével vált lehetővé a 

szilikózisveszélyes munkahelyen dolgozók rendszeres röntgen szűrővizsgálata. 

E sokrétű feladat megszervezésében és végrehajtásában Budapesten a Tímár Miklós 

vezette Országos Munkaegészségügyi Intézeté volt a vezető szerep, de hasonlóan kiemelkedő 

munkát végzett az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség, a Pécsett szervezett 

Bányaegészségügyi Kutató Intézet és az Országos Orvosszakértői Intézet is. 
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Az 1960-as évek elején három intézetben: Budapesten az Országos Munkaegészségügyi 

Intézetben (OMI), Pécsett az Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetében (a Baranya 

Megyei Tüdőgyógyintézettel együttműködésben) és Miskolcon a Megyei Tüdőkórházban – 

azokban az intézetekben tehát, amelyekben addig is a legtöbb szilikózisos beteget vizsgálták 

és gondozták – sikerült egységes műszerezettségű szilikózisvizsgáló állomásokat kialakítani. 

Ezek közül kettő, a budapesti és a pécsi mind a mai napig működik, a miskolci állomás a 90-

es évek elején a szilikózis incidencia meredek csökkenése következtében megszűnt. Ezeknek 

az állomásoknak a megszervezésében és működtetésében a legnagyobb szerepe Tímár 

Miklósnak volt.  

Kialakult a szilikózis-veszélyes munkahelyen dolgozók kivizsgálásának rendje: az OMI 

kezelésében levő „szilikobusz”-ban évenként 10x10cm-es ernyőkép készült az exponált 

személyekről. A filmek értékelése az OMI Röntgen Osztályán történt. Az ernyőkép alapján 

szilikózisgyanúsnak tűnő dolgozókat, területi illetékesség szerint, valamelyik 

szilikózisvizsgáló állomáson részletesen kivizsgálták. A kivizsgálás elemei: részletes 

foglalkozástörténet, az általános és a légzőszervi panaszok rögzítése, belgyógyászati 

vizsgálat, az ILO kritériumai szerint készített nagyméretű mellkas röntgenfelvétel.  

A hatalmas, szisztematikusan végzett munka meghozta gyümölcsét. Egyrészt, ismert lett a 

hazai szilikózis incidenciája, és így lehetővé vált a megbetegedett bányászok kezelése, 

gondozása, „kártalanítása”. Másrészt, a szervezett szűrésekkel megvalósított szekunder 

prevenció adatainak elemzése nagyon fontos ismeretbővüléssel járt. Az – elsősorban Vékény 

Henrik vezetésével folyó – egyre hatékonyabb műszaki porelhárítás, a műszaki (primer) 

prevenció eredményeként egyrészt a szilikózis incidenciája csökkent, másrészt született egy 

nagyon fontos eredmény: nevezetesen: a szilikózis kialakulása lelassult, a betegség enyhébbé 

vált. Ennek nagyon fontos következménye volt, hogy amíg a mecseki szénbányákban, a 60-as 

években átlagosan 15 év földalatti munka után alakultak ki a szilikózisra jellemző legenyhébb 

tünetek, ami nagyjából még megfelelt Nusser (1944) adatainak. Ez a 80-as évek közepére 

átlagosan 24 évre hosszabbodott; tehát egy mecseki bányász ekkor már 9 évvel többet 

dolgozhatott a bányában a kezdődő szilikózis tüneteinek kialakulásáig, mint 20 évvel 

korábban. 

Ez a tény vezetett arra, hogy – a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Ergonómiai 

és Bányaegészségügyi Osztályközi Tudományos Bizottságának javaslatára – a magyar 

kormány a szilikózisveszélyes bányákban 4000-ben maximálta a mélyszínen eltölthető 

műszakok számát. Ez azt jelentette, hogy mélyszíni tevékenységüket a bányászok – akár a 

vájvégen is dolgozva – szilikózis-megbetegedés nélkül fejezhették be. A Tímár Miklós által 

megszervezett szilikózisszűrés nélkül nem születhetett volna meg ez a páratlan, 

világviszonylatban is egyedülálló prevenciós szabályozás. 

Tímár professzor mind a klinikai-epidemiológiai, mind az experimentális (ún. alap-) 

kutatásokban maradandót alkotott. Kutatásait elsősorban a bányász-szilikózis 

patomechanizmusa és megelőzése területén végezte. 1952-ben az orvostudomány 

kandidátusa, 1985-ben az orvostudomány doktora fokozatot nyerte el. Doktori téziseiben 

(„Különböző összetételű ásványok pora által okozott foglalkozási tüdőkárosodások. A várható 

humán hatás megítélése, megelőzése”) a pneumoconiosis korai diagnosztikája, 

epidemiológiája, az ásványi porok biológiai hatásainak elemzése, a hatások előrejelzése került 

bemutatásra.  

Tudományos munkássága általános elismerést kiváltó doktori munkájánál sokkal szélesebb 

körű volt. Erre utal nemzetközi és hazai folyóiratokban megjelent több mint 120 közleménye, 

hat könyve és három könyvrészlete. Ezek részletezése, értékelése külön tanulmányt igényelne. 

Hibát követnék el, ha nem jelezném: Tímár professzor nevéhez fűződik, hogy a II. 

világháború után elsők között hívta fel a figyelmet a foglalkozási eredetű nem fertőző 
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megbetegedések epidemiológiai vizsgálatának jelentőségére. Ugyancsak a világon az elsők 

között irányította a figyelmet az ún. nem specifikus foglalkozási megbetegedésekre (ma 

ezeket foglalkozással, munkakörnyezettel összefüggő megbetegedéseknek, vagy -- az angol--

amerikai irodalomból átvett -- work-related diseases-nek nevezik). A bányászok körében a 

lakosságénál sokkal gyakrabban előforduló krónikus aspecifikus légzőszervi betegség 

(KALB) jelentőségére pl. már 1949-ben rámutatott. 

Tímár professzor oktatói tevékenysége külön fejezetet igényelne. 1962-ben nevezték ki az 

Orvostovábbképző Intézet Munkaegészségtani (később Munka- és Üzemegészségtani) 

Tanszékének élére. Tanszéki munkája, oktatása eredményeként kezdtek dolgozni 

Magyarországon az első üzemi szakorvosok. 1971-ben Foglalkozási betegségek címmel jelent 

meg első könyve (szerkesztő), 1981-ben ugyancsak szerkesztésében a Munkaegészségtan-

üzemegészségtan című tankönyv, 1990-ben a Foglalkozási megbetegedések. Ezek hézagpótló 

művek voltak, hiszen hasonló kérdéskörökkel foglalkozó könyvek 1945 után nem jelentek 

meg. A két utóbbi mű írói Tímár professzor mellett többségükben azok a szakemberek, akik 

az OMI munkatársaiként tanszékének tagjaiként oktattak is. A „tanszéki tagok” segítségével 

olyan egyetemi intézetet működtetett, amelynek oktatói a munkaegészségtan valamennyi 

területét képesek voltak oktatni, mégpedig az intézet által igényelt magas színvonalú kutatásra 

alapozva.  

Az intézeti és a területen dolgozó munkatársakat nagyra becsülte. A szakterületen 

dolgozókkal nemcsak a hivatalos úton tartott kapcsolatot. Tevékenyen részt vett a Magyar 

Üzemegészségügyi Tudományos Társaság munkájában, és emellett fontosnak tartotta a 

Magyar Munkahigiénikusok Társaságának életrehívását is, amelynek alapító, később örökös, 

tiszteletbeli elnöke volt. Tagja volt több külföldi tudományos társaságnak. Alapító 

főszerkesztője volt a Munkavédelem című folyóiratnak, és szerkesztőbizottsági tagja volt az 

Egészségtudomány-nak, az Ergonómiá-nak, valamint az Amer. J. Industr. Med.-nek. Életének 

utolsó évében megalapította a Central European Journal of Occupational and Environmental 

Medicine című, évfolyamonként négy füzetben, napjainkban is megjelenő angol nyelvű 

folyóiratot. A folyóirat életre hívásával lehetőséget kínált a munkahigiéne, környezethigiéne, 

a foglalkozási és környezeti medicina területén dolgozó kutatóknak – köztük a fiataloknak, 

pályakezdőknek –, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe. 

Meggyőződésem: Tímár Miklós professzor életpályája, munkássága példa arra, hogyan 

kell egy kifejezetten gyakorlati orvosi diszciplinában a tudományos-kutató munkát úgy 

támogatni és eredményesen, alkotó módon művelni, hogy az egyszersmind biztosítsa a 

gyakorlati feladatok megoldását. Munkássága a hazai munkaegészségtan számos területén 

iskolateremtőnek bizonyult. Intézetében kiépítette a fejlett országok többségében megvalósult, 

szorosan egymásra épült és a töretlen fejlődéshez szükséges szakmai önállósággal bíró 

munkahigiéne és üzemorvostan együttműködését. Ennek az „egységnek” a területi munkába 

való harmonikus „átültetése”, működtetése az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet 

mindenkori jogutódjának, a magyar egészségügy mindenkori vezetésének, a területen dolgozó 

valamennyi szakembernek – akik közvetlenül vagy közvetve Tímár professzor tanítványai –  

felelősségteljes feladata és kötelessége. 

Úgy gondolom, hogy a humánus gondolkodású, széles körűen művelt, irodalomban, 

zenében, a világ gondjaiban tájékozott 15 éve elhunyt Dr. Tímár Miklós, a magyar 

munkaegészségtan első tanszékvezető professzora, az országos intézet alapító igazgatója 

emlékének mindezek szem előtt tartásával tiszteleghetünk, reményeim szerint úgy, hogy ezzel 

ő maga is elégedett lenne. 
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Abstract: On the occasion of the 15
th

 anniversary of the death of  Miklós Tímár, the author pays tribute to the 

life of the founder of the first Hungarian occupational institute and the first Hungarian university department of 

occupational health. In illustrating his successful and fruitful career, special emphasis is placed on his 

internationally recognized scientific activity for the eradication of miners' silicosis, and the organization and 

operation of the national silicosis screening system. His results, on the basis of which Professor Tímár is 

internationally recognized as a pioneer of biological monitoring at the workplace (he was the first in the world to 

establish a biological MAC value for benzene), are also demonstrated in detail 
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