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Биографија
(Biography)

Проф. др Миклош Кашлер је рођен 1. марта
1950. године у Будимешти. Студије је завршио
као доктор медицине на Медицинском
универзитету у Сегедину 1974. године. Касније
је завршио и специјалистички медицински
тренинг у областима опште хирургије,
максилофацијалне хирургије, пластичне и
реконтруктивне хирургије и онкологије.
Каријеру доктора почео је на Медицинском
универзитету у Сегедину као клинички лекар
1974. године, а нешто касније од 1978. године и
као млађи асистент предавач. Професионалну
каријеру је наставио на Националном
институту за онкологију 1981. године, где је
радио као доцент од 1984. године. На чело
Института дошао је 1992. године, а функцију
генералног директора Института обављао је од
1992. до 2018. године. Од 2018. године обавља
дужност министра за људске ресурсе Мађарске,
одговорног за области здраствене заштите,
културе, социјалних питања, спорта и јавног
образовања. Од 2020. године копредседавајући
је оперативног особља Владе Мађарске, групе
одговорне за доношење највиших антипандемијских одлука.

Prof. Dr. Miklós Kásler was born on 1 March
1950, in Budapest. He graduated as a doctor of
medicine at the University of Medicine of Szeged
in 1974. Later, he completed specialist medical
trainings in the respective fields of general
surgery, maxillofacial surgery, plastic and
reconstructive surgery and oncology.
He started practicing at the University of Medicine
of Szeged, from 1974 as a clinical doctor, later,
from 1978, as a junior assistant lecturer. He
continued his professional career at the National
Institute of Oncology in 1981, where he was, first,
registrar, starting from 1984 assistant professor,
later, from 1986 senior registrar, finally, he
became the Head of the Institute and acted as
Chief Medical Director from 1992 until 2018.
From 2018, he has been the Minister of Human
Capacities, responsible for health care, culture,
social issues, sports and public education. From
2020 he is the co-chair of the operative staff of the
Government of Hungary, a group responsible for
making high level anti-pandemic decisions.
He benefited from study visits and scholarships
abroad, including the respective Universities of

Учествовао је у студијским посетама и био је
добитник неколико стипендија за студијске
боравке
у
иностранству,
укључујући
универзитете у Хелсинкију, Грајфсвалду,
Ерлангену-Нирнбергу и Бечу. У погледу
научног звања доктора наука, докторски
кандидат је постао 1986. године, а од 1994.
године био је професор на Haynal Imre
University of Health Sciences, где је 1998. године
наставио да ради као шеф департмана. Био је
шеф департмана на Semmelweis University of
Medicine од 2002. до 2004. године и опет почев
од 2014. године. Такође, био је шеф департмана
за клиничку онкологију на Медицинском
факултету Универзитета у Печују од 2007.
године, као и на Универзитету за медицину и
фармацију у Таргу Мурешу, Румунија са
почасном титулом од 2005. године. Носилац је
титуле почасног доктора два универзитета.
Аутор је и уредник више од 400 уводника,
укључујући књиге и студије у области
медицине, историје, друштвених наука и
историје религије.
Члан је и водећи представник у многобројним
националним и међународним
научним и
медицинским организацијама, међу којима су
Европска академија наука и уметности и
Краљевски колеџ лекара и хирурга у Глазгову.
Такође је био члан и водећи представник у
уредништвима националних и међународних
часописа. Носилац је титуле доктора Мађарске
академије наука. Поред више професионалних
и државних признања, додељен му је Мађарски
орден за заслуге – командирски крст са
звездом. Године 2018. додељена му је Награда
Сечењи. Почасни је грађанин Будимпеште, као
и неколико других градова у Мађарској, међу
којима су Шарвар, Ривфулоп и Њирмеђеш, а
недовно и Нађпали.

Helsinki, Greifswald, Erlangen-Nürnberg and
Vienna. Regarding his scientific degree, he
became doctoral candidate in 1986, from 1994 he
was professor at the Haynal Imre University of
Health Sciences, where he continued as Head of
Department in 1998. He was Head of Department
of Clinical Oncology at the Semmelweis
University of Medicine between 2002-2004, and
again starting from 2014. He was also Head of
Department of Clinical Oncology at the University
of Pécs (Faculty of Medicine) and with honorary
title at the University of Medicine and Pharmacy
of Târgu Mureș (Romania) starting from 2007 and
2005, respectively. He has been granted with the
title of doctor honoris causa by two universities.
He is the author and redactor of more than 400
oeuvres, including books and studies in medicine,
history, social sciences and history of religion.
He is member, leading representative in numerous
national and international scientific and medical
organisations, amongst others, the European
Academy of Sciences and Arts, also the Royal
College of Physicians and Surgeons of Glasgow.
He has also been member, leading representative
in editorial boards of national and international
scientific journals. He owns the title of Doctor of
the Hungarian Academy of Sciences. Apart from
several professional and state recognitions, in
2015, he was attributed by the Hungarian Order of
Merit - Commander's Cross with Star. In 2018, he
also became recipient of the Széchenyi Award. He
is honorary citizen of Budapest, but also of other
Hungarian municipalities, such as Sárvár,
Révfülöp and Nyírmeggyes and recently,
Nagypáli.

