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1942. november 3-án született Jászberényben. 

Végzettség, szakképesítés: 

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában vé-

gezte, és 1960-ban a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 

1960–1966. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi 

Karán egyetemi hallgató. 

1966–1968. Szegeden az egyetem I. sz. belgyógyászatán tanársegéd-

ként dolgozott. 

1971-ben belgyógyász szakorvosi vizsgát tett. 

1968–1981. A Jászberényi Városi Kórház belgyógyászati, gasztro-

enterológiai osztályán osztályvezető főorvos. (Magyarországon elő-

ször itt kezdték el a gyomordaganatok szisztematikus szűrését.) 

1981-ben elnyerte az MTA orvostudományi kandidátus címet a gyomorrákkal kapcsolatos té-

mában. 

1981-től a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában a gasztroenterológiai osz-

tály osztályvezető főorvosa, és itt dolgozott 26 éven keresztül, a 2007. július 1-jei nyugdíjazá-

sáig. 

Orvosi tevékenysége mellett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen is (SOTE) 

oktató volt. 

1991-ben Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen sikeresen védte meg kandi-

dátusi disszertációját, ezért PhD minősítést kapott. Kutatási témája a krónikus gasztritisz, korai 

gyomorrák témakör volt. 

1999-ben magántanári kinevezést kapott. 

 

Társadalmi tevékenysége:  

1975–2004 között a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) vezetőségi tagja, majd el-

nökségi tagja, elnöke; elnökként az MGT hivatalos posztgraduális képzéseinek szervezője és 

előadója. 

1982–1996 között az European Society of Gastrointestinal Endoscopy Governing Board tagja. 

1990–1996 között ugyanennek alelnöke.  

1998-tól a Magyar Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium tagja. 

A szekszárdi kórház Tudományos Tanácsának elnöke volt, és egy ideig az ÁNTSZ országos 

gasztroenterológiai szakfelügyelő főorvosa. 

 

Kitüntetései: 

1972: Markusovszky-díj 

1975: Akadémiai Díj 

1991: Hetényi-díj 

1994: Beszédes József-díj                                                                                                                                                       

1997: Pro Optimo Merito in Gasztroenterológia 

1998: Tolna Megyei Önkormányzat Közjóért kitüntetése 

1999: Batthyány-Strattmann László-díj 

2000: Pro Urbe Jászberény 

2005: Friedrich László-díj 

2007: Imre József-díj 



Számos külföldi továbbképzésen vett részt, Lyon-

ban, Genovában, az Egyesült Államokban. Állandó részt-

vevője és számos alkalommal előadója és elnöke volt a 

magyar és külföldi kongresszusoknak. 

A gasztroenterológia minden ágának ismerője, 

ezenkívül a nuclearis medicinában, informatikában is ott-

honosan mozog. Elméleti tevékenysége mellett az opera-

tív endoszkópos beavatkozásokat is bravúrosan végezte. 

Számos nemzetközi és hazai klinikai gyógyszer-

vizsgálatban vett részt. 

Aktívan tevékenykedett az oktatásban, a medikusok, a 

munkatársai, a háziorvosok, a szakorvosok képzésében, 

továbbképzésében. 

Terjedelmes publikációs tevékenységet végzett. 

280 orvosi irodalmi közleményben vett részt, ebből 78-

ban első szerzőként. 42 külföldi lapokban jelent meg.  

18 könyvfejezetet írt, 11 könyvszerkesztésben vett részt. 

Elhunyt 2014-ben, a jászberényi Szent Imre temetőben 

helyezték örök nyugalomra.  

 

 
Forrás:  

Mozaik interjú: „A szakmai értékek átmentésén fáradozom” 

Simon László gasztroenterológus professzorral beszélget Nemesánszky Elemér, a LAM főszerkesztője. (2007) 

LAM (Lege Artis Medicinæ) – 2007. 17. (4–5. o.)  

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/_a_szakmai_ertekek_atmentesen_faradozom_si-

mon_laszlo_gasztroenterologus_professzorral_beszelget_nemesanszky_elemer-450/ 

ttps://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/dijak-elismeresek/pro-urbe-szekszard-emlekplakett/prof-dr-simon-laszlo 

 

 

Jászberény, 2019. 07. 27. 

 

 

       Összeállította: Sárközy Ágnes  
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