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1974-1980 Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar

1980-1983 SZOTE, Biológiai Intézet, oktató

1983-1988 SZOTE, Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium

1984 klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga

1988-1993 Szegedi Megyei Kórház fertőző osztálya

1992 fertőző betegségek szakvizsga

1993-2009 SZOTE, majd a SZTE Klinikai Mikrobiológiai 

Diagnosztikai Intézet (2000-től a bakt. részleg vezetője)

1998 orvosi mikrobiológiai szakvizsga

2009- SZTE  Belgyógyászati Klinika Infektológiai Osztály



2007 PhD fokozatot szerzett: 

„Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot 

befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak 

vizsgálata”

2019   Habilitált doktor (Interdiszciplináris Doktori Iskola)

1993-tól  végzi a szegedi Klinikák számára a konzultatív 

mikrobiológiai, majd  konzultatív infektológiai tevékenységet 

(24 órában elérhető módon !!!) 

Számos szakmai testület tagja/vezetője: MIFKMT, ESCMID, 

ESAC, Magyar Infekciókontroll  Egyesület, Szakmai Kollégium, 

SZTE Infekciókontroll Bizottság 



- Orvos- és gyógyszerészhallgatók biológia oktatása

- 4.-5. éves orvostanhallgatók klinikai mikrobiológiai oktatása 
(esetismertetés) magyar és angol nyelven

- 5. éves orvostanhallgatók infektológiai esetismertetés (választható) 
tantárgy oktatása

- 2009-től megszervezte és végzi az 5. éves orvostanhallgatók 
tantárgyszintű, kötelező infektológiai oktatását magyar és angol 
nyelven.

- Számos továbbképző tanfolyamon tartott / tart klinikai mikrobiológiai,   
infektológiai, infekciókontroll témájú előadásokat

- 2012-től az infektológiai szakképzés grémium vezetője az SZTE-n.

- Számos orvos, gyógyszerész és biológus hallgató szakdolgozati 
témavezetője

Oktatás



Kutatás

1993-2009:  Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai kutatások: 

- új diagnosztikai módszerek alkalmazási lehetőségei  a 

bakteriológiában

- szepszis diagnosztika új lehetőségei (Septifast)

- súlyos infekciókat okozó baktériumok rezisztencia viszonyainak 

alakulása a klinikákon, illetve országosan

- neutropéniás betegek infekciói és az antibiotikum protokollok 

alkalmazhatósága

- Klinikai Gyógyszerészeti Intézett munkatársaival  antibiotikum 

felhasználási adatok elemzése



Kutatás

2009- napjainkban is az infektológiát érintő különböző  kihívások 

kutatása: 

- Az ESAC magyar munkacsoportjának tagjaként, helyi,  hazai és 

európai antibiotikum felhasználási trendek elemzése

- A C. difficile okozta gasztroenteritisek diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek értékelése

- Különböző klinikák munkatársaival együttműködve, infektológiai 

témakörben végzett felmérések elemzése.

- Közleményeinek száma 52, tudományos kongresszusi előadások 

száma 194, végzett és folyamatban lévő PhD hallgatói száma 5



Minőségbiztosítás

1997-től a KMDI  minőségbiztosítási felelőse és 
irányításával vált az Intézet az ország első 
akkreditált mikrobiológiai laboratóriumává 2004-
ben. Később a NAT szakértőjeként dolgozott !!



Munka megbeszélés a bakteriológiai 
részleg asszisztenseivel

A KMDI bakteriológiai részlegének 
munkatársai (2005)



2008 Székesfehérvár, MIFKMT

ESCMID által 
támogatott 

laboratórium 
látogatás Utrecht, 

Hollandia, 2007
(és a házias 

vendéglátás a 
szállásunkon)

2006 erdélyi vendégekkel nálam



Brassói mikrobiológiai és infektológiai 
kongresszus diszvacsoráján és az azt  

követő kiránduláson erdélyi kollégákkal

Az infektológiai mellett a fotózást is tanultuk



Sok szeretettel gratuláltok !!!


