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Születési dátum, hely:1963.09.25. Miskolc 

Tanulmányok, végzettség: 

1989.Higiénikus orvos ,epidemiológus-Leningrád 

 1989.honosítva 

 1989.okt.-MTA-TMB ösztöndíjas 

téma: A radon biológiai hatása és ennek sugáregészségügyi következményei 

1992.Átfogó jellegű sugárvédelmi tanfolyam vizsgával (OSSKI) 

1993.a közegészségtan-járványtan szakorvosa 

1993.angol középfokú nyelvvizsga 

1998.-Doktori Iskola,PhD ösztöndíjas Vegyi anyagok kardiotoxikus hatásai c. téma 
(témavezető:Prof.Dr.Sótonyi Péter,akadémikus) 

1998.részvétel és vizsga: toxikológiai tanfolyam  (OMÜI) 

 1998.-egyetemi szervezésű számítógép-kezelői tanfolyam vizsgával 

 

1999-2000.–részvétel és vizsga a  GOSH-Gearing up with Occupational Safety and Health 
angol nyelvű,holland szervezésű távoktatási programjában,egy magyarországi távoktatási 
program önálló megszervezésével a foglalkozásegészségügy témakörében 
(szervezésproblémák,jogi kérdések) 

 

 



2000-2009 GYED,GYES,közben  

 

 

2001.tudományos munkatárs 

2002.intézeti orvos 

2009- tudományos munkatárs 

2012. Kötelező szakmai továbbképzés vizsgával 

2012.okt. Átfogó jellegű sugárvédelmi tanfolyam vizsgával a sugárbiológiai szakvizsga 
megszerzésére irányuló képzés  részeként 

 

 

Tudományos fokozata: 
 

Munkahelyei, beosztásai: 

1989.szept. kutatóorvos- OSSKI-Sugárhatás-diagnosztikai Osztály 

1990-1992  GYES 

1992.Szent István Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályos orvosa, ügyeletben  a 
Krónikus Sebészeti Osztály és az Égési Osztály betegeinek ellátásával 

1994.szeptember- SOTE Közegészségtani Intézet- tanársegéd ,magyarul és angol nyelven 
mindhárom karon (ÁOK,FOK,GYOK)  -oktató, 

sugáregészségtan témában nagytantermi előadások és speciális  ismeretterjesztő előadások  
magyar és angol nyelven 

1997-98  -intézeti tanulmányi felelős-helyettes 

 

 
 

 

 



 

Nyelvismerete:  

1989.orosz felsőfokú nyelvvizsga 

1993.angol-állami középfokú nyelvvizsga (Rigó utca) 

6 év francia nyelv  (ált .isk.) 

 
 

Részvétel a graduális, valamint posztgraduális oktatásban: 
 
TDK munkák irányítása témavezetőként 
 

szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetése ill. bírálata 

1994 óta magyar ill.angol nyelvű szakdolgozatok konzulense 
1999. tanszékvezetői megbízásból részvétel  a „Megelőző orvostan és 
népegészségtan”alapszakképzési forma képesítési követelményeinek átdolgozására különös 
tekintettel a munkahigiéne részre valamint a foglalkozás-orvostan szakorvosképzés  
követelményrendszerének áttekintésére és átdolgozására 

Ph.D. hallgatók munkájának irányítása 

Tudományos közéleti tevékenysége: 
Kitüntetései: 
Tudományos érdeklődési területe: 

1.   sugárbiológia,sugáregészségtan  

2.   szív-és érrendszeri megbetegedések : vegyi anyagok kardiotoxikus hatása 
(daganatkeltő szerek szívkárosító hatása) és ennek kivédése a megelőzés szempontjából 

3. a bakteriális LPS (Lipid-A) szerepe a sejtszintű jelátvitelben és a veleszületett és 
szerzett immunitásban 

4.  az emésztőrendszer és az immunitás kapcsolata (különös tekintettel  a máj és a 
bélnyálkahártya állapotának jelentőségére  a különböző megbetegedések kialakulásában 
és fenntartásában-epesavak ,cholecystokinin stb.)a májműködés minőségének szerepe ill. 
hatása  a szteránvázas vegyületek pathológiás megváltozásában és ezek egymásra 
hatásában: immunrenszeri hatások (epesavak,D-vitamin stb.), pl.psoriasis 

-a psoriasis megjelenésének  és az emésztőrendszer állapotának kapcsolata 
 

 



 

Jelentősebb tanulmányutak: 
 

Tudományos tevékenysége: ld. tudományos érdeklődés 
 
1998 MÉT(Magyar Élettani Társaság) Kongresszus Debrecen–előadás :Formyl-leurosyn 
szívkárosító hatása 
1998. SOTE –poszter ugyanezen témában 
2000. MONT (Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság) Kongresszus-Kaposvár  
-poszter ugyanezen témában 
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