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Fehér János professzor 1932-ben született a Győr mel-

letti Kisbaráton. A győri Czuczor Gergely bencés gimná-

ziumban tanult tovább, majd az ugyancsak győri Révai 

Miklós Gimnáziumban 1952-ben kitűnő eredménnyel 

érettségizett. Még abban az évben felvételt nyert a Buda-

pesti Orvostudományi Egyetemre. 1958-ban általános 

orvosi diplomát szerzett summa cum laude minősítéssel. 

1961-ben kórbonctan-kórszövettan szakvizsgát tett, 

majd 1965-ben belgyógyász szakorvos lett. 1979-ben 

gasztroenterológiai szakképesítést szerzett. 1958-tól 

1961-ig egyetemi gyakornokként, 1961–1972 között 

egyetemi tanársegédként a Budapesti Orvostudományi 

Egyetem, III. Belklinikán dolgozott. 1972-ben nevezték 

ki adjunktusnak, majd 1979-ben docens, 1983-ban 

egyetemi tanári kinevezést kapott. Ebben az évben bíz-

ták meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. 

Belgyógyászati Klinikájának igazgatói feladatával. Fehér 

János professzor 1993-ig vezette a klinika munkáját. 

1986 és 2001 között ellátta az Országos Belgyógyászati 

Intézet igazgatói tisztét is. 

1986-tól 1991-ig a Belgyógyászati Kollégium elnöke, 

majd 1996-tól 2000-ig az Orvosszakértői Kollégium 

tagja volt. Tudományos érdeklődése már korán a májbe-

tegségek felé irányult. Kandidátusi értekezését (1975) és 

akadémiai doktori értekezését (1981) is e témakörben 

készítette el. 14 könyv és 25 könyvrészlet, mintegy 100 

nívós külföldi és több mint 200 hazai, folyóiratokban 

megjelenő közlemény jelzi munkásságának jelentőségét. 

Tudományos kutatómunkája során tucatnyi aspiráns és 

tudomány doktora munkáját vezette.

1993-ban, az akkor alakuló PhD-képzés iskolateremtő 

témavezetője lett. A program címe: A hepatológia szabad 

gyökös és immunológiai vonatkozásai. Ezen a területen 

több mint 30 PhD-hallgató munkáját irányította. 

Fehér János professzor számos hazai és nemzetközi tu-

dományos társaság vezetőségének volt a tagja. A Magyar 

Arteriosclerosis Társaság főtitkára (1981–1987), majd 

alelnöke (1987–1991), a Magyar Gasztroenterológiai 

Társaság főtitkára (1987–1992), majd elnöke (1992–

1994), a MOTESZ elnökségének tagja 1988-tól több 

mint 10 esztendőn át, 1990–1992 között pedig a 

 MOTESZ elnöke. Két hazai társaság alapítója és elnöke: 

Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság (1994–2000); 

Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság (1998–2007). 

1990-ben elnöke volt a European Association for the 

Study of Liver társaságnak, majd az EASL által 1990-ben 

Budapesten rendezett kongresszusnak, valamint 1995-

ben a Budapesten rendezett International Gastrosurgical 

Club VII. világkongresszusának is. Tagja a Magyar Tu-

dományos Akadémia Köztestületének (2001–2010) és 

Klinikai Bizottságának (1995–2002). 1998–2010 között 

az International Society of Prevention in Clinical Medi-

cine elnöke, és ettől az évtől képviselte Magyarországot a 

European Commission (Brussels) Cost Programban a 

Technical Committee of Medicine and Health kereté-

ben. Számos tudományos folyóirat főszerkesztője volt. 

Alapító főszerkesztője a Folia Hepatologica (1997–2010) 

és az Élet- és Egészségbiztosítás (1997–2010) lapoknak. 

1989-től hirtelen bekövetkezett haláláig az Orvosi Heti-

lap főszerkesztője és reformere. Fehér professzornak kö-

szönhető a lap sikeres újjáéledése és színvonalának, tekin-

télyének visszaszerzése, megőrzése. 

E tartalmas életutat számos kitüntetéssel jutalmazták. 

1989: Hetényi Géza-emlékérem; 1990: Markusovszky 

Lajos-emlékérem; 1990: Man of the Year, Nemzetközi 

Biograph Intézet, Amerikai Egyesült Államok; 1994: 

MOTESZ-díj; 1995: International Gastrosurgical Club 

emlékplakett; 1997: Győr-Moson-Sopron megye emlék-

plakett; 1998: Halász Géza-emlékérem; 1998: Pro Opti-

mo Merito in Gastroenterologica; 1999: Tangl Ferenc-

emlékérem; 2000: Győr-Moson-Sopron Megyei Petz 

Aladár Oktatókórház millenniumi emlékplakett; 2000: 

SOTE Doktori Iskola emlékplakett. Fehér professzor 

tiszteletbeli tagja volt a német, a román és a japán gaszt-

roenterológiai társaságoknak.

Szabad gyökös kutatásokkal foglalkozó munkatársai, 

barátai és a Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság e tema-

tikus kiadvánnyal kíván Fehér János emeritus professorra 

emlékezni halálának 5. évfordulója alkalmából.
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