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Sajátos és felemel ő alkalom, amikor egy egyház által fenntartott, nem pusztán hitéleti képzést és
kutatást folytató nagy-egyetem és egy állami, szintén az oktatást és kutatást, s őt annak gyakorlati
megvalósítását végző másik nagy egyetem hosszú távú stratégiai együttm űködést ír alá.
A Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a jelen szerződéssel,
hosszútávon szoros oktatási és kutatási együttm űködést kíván létesíteni az informatikai és
infobionikai tudományterületeken, valamint mindennek a bionikai iparba történ ő
visszacsatolásában, a legmagasabb tudományos szinten. Az el őzőek megvalósításának
infrastrukturális, eszköz- és humáner őforrás hátterét képezik a két fél már létez ő oktatási, klinikai
és laboratóriumi kondíciói; az utóbbi közös megvalósítását fogja szolgálni a felek által a
közeljövő ben létrehozandó új Központ és a hozzá elengedhetetlen — a legmodernebb európai és
nemzetközi kívánalmaknak is megfelel ő — koncentrált technikai háttér. A már létez ő kollaboratív
közös központok között ott találjuk a Magyar Bionikai Látásközpontot;
a Bionikai Gyógyszertervez ő-elemző Központot; az Újgenerációs bioinformatika a
neurológiában Központot és az Onkogenomikai központot, melyek megfelel ően mutatják azt
az irányt, amelyet a két Egyetem szövetsége szolgálni kíván, nem pusztán a hazai
felsőoktatásnak a nemzetközi élvonalban történ ő oktató és kutató tevékenysége érdekében,
valamint az ezáltal stimulált ipari fejlesztések elő mozdítására; hanem ezeken keresztül, nemesebb
célként, a nevezett területeknek az egyes ember egészségi és társadalmon belüli — az ember
értékéhez méltó — állapotának javítására.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak az áldozatos tevékenységét, akik hosszúévek
kutatómunkájával megteremtették a hátteret és a két intézmény nemzetközileg kiemelked ő
elismertségét a most kihangsúlyozott tudományos — interdiszciplináris — területen; azoknak, akik
előkészítő munkájukkal már eddig is szoros kapcsolatokat építettek ki els ődlegesen a két szerz ődő
Egyetem között — felhasználva további magyar és nemzetközi tudományos és klinikai
kapcsolatrendszerüket; és azoknak is, akik mindennek összefoglalásaként a most aláírt
megállapodás konkrét megszületésében és megszövegezésében közrem űködtek. Külön köszönet
illeti intézményi és vezet ő i szinten a Semmelweis Egyetemet, Dr. Tulassay Tivadar leköszön ő és
Dr. Szél Ágoston hivatalba lép ő rektorokat; valamint a Katolikus Egyetem részér ől, a közös ügyért
fáradságot nem ismer ő energiával tevékenyked ő Dr. Roska Tamást.
Adja Isten, hogy ez az együttm űködés ne csak az id ő próbáját állja ki, hanem annál sokkal többet
tudjon adni: magas szintű és a legmodernebb csúcstechnológiára épül ő oktatást és kutatást, esélyt
egy emberközpontú, de egyben fejlett, versenyképes és erkölcsös ipar magyarországi
megerő sítésére; valamint egy szétes ő kategóriákkal küszköd ő korban, kellő en megalapozott
ismeretek legnemesebb átadását a jöv ő generációk számára.
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