
Dr. Szabó György 
 
1953-ban születtem Kaposváron. Középiskolai 
tanulmányaimat helyben a Munkácsy Mihály 
gimnáziumban végeztem. Fiatal koromban úsztam és 
birkóztam a helyi sportegyesületekben.1979-ben 
végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 
Feleségem Dr. Pente Ilona közgazdász, könyvvizsgáló, 
két gyermekünk van. 
Végzés után Mezőgyánban, Békés megyében dolgoztam 
háziorvosként, mellette két évig a gyulai megyei kórház 
belgyógyászati osztályán Deli Károly és Iványi János 
főorvosok keze alatt tevékenykedtem.1982 óta dolgozom 
megszakítás nélkül Győr Sopron megyében, Enesén.1985-tavaszán az Általános szakorvosi 
szakvizsgát tettem.1985 őszétől elkezdhettem a Budapesti Református Teológiai Akadémia 
levelező szakán az alapozó három éves tanulmányaimat. 
2000-ig szakvizsgákat tettem Foglakozás orvostanból, Sportorvostanból, Honvéd és 
Katasztrófa orvostanból, Repülő és Űrorvostanból. Licens vizsgákat tettem UH 
diagnosztikából, Leser therápiából, Ring orvostanból és Magánbiztosítási orvostanból. 
1983 óta foglalkozom intenziven alkoholbetegek gyógyításával. Több mint 10 évig naponta 
10-20 beteg vette be előttem négyszemközt az elvonókúrákon szokásos gyógyszereket és 
folytatottam velük psychoterápiás céllal beszélgetéseket. 
1985-től a Győri 3. számú Psychiátria osztályon katolikus és evangélikus lelkészekkel 
addiktológiai betegekkel végeztünk csoportos foglalkozásokat, Dr. Varga Gábor főorvos 
engedélyével és segítségével.1985-től hazánkban először falusi, zártkörű, alkoholbetegekből 
álló Antialkoholista klubot sikerült létre hoznom és fenntartanom kívülről három évig.1985-
től foglalkoztam Lüscher Farb Form tesztjével deviancia szűrés céljából. Több mint 5000 
vizsgálatot végeztem. 
1988-1991-ig Győrben Lelkészek és Orvosok a Mentálhygénés kultúráért címmel havonta 
előadásokat szerveztem, helyi és országosan ismert előadókkal, 50-150 fős szakmai közönség 
számára.  
1996-ban Dr. Horvát Imre főorvos Úr, az Allianz Biztosító Bizalmi orvosa hívta fel a 
figyelmemet a szénhydrátszegény transzferrinre, angol nevén rövidítve a CDT-re, mint a 
titkolt alkohol fogyasztás kimutatására általánosan használt markerre.  
1998-ban lehetőséget kaptam arra, hogy első alkalommal hazánkban a szénhidrátszegény 
transzferrin, CDT% mérési vizsgálatokat elkezdhessem A vizsgált beteganyagot különleges, 
de életszerű szempontok alapján állítottam össze,de sajnos csak 60 vizsgálatra volt módunk. 
Dr. Lukács Júlia révén 2005 őszén kezdhettem meg a felkészülést egy nagyobb volumenű 
szénhidrátszegény transzferrin szint felmérésre, elsősorban, akkor még epidemiológiai 
céllal.2005. december 13-án kezdődött a vizsgálat amelynek mintái CDT%-ra vonatkozóan a 
kaposvári Oktatókórház Laboratóriumi osztályán lettek elvégezve,Dr. Keller Éva főorvosnő 
révén. 
Prof. Fehér János 2006 nyarán meghívott PhD hallgatójának a doktori iskolájába. 
2010-ben bekövetkezett sajnálatos haláláig,CDT% kutatási téma körben munkatársaként, 
nagyon sokat tanulhattam tőle. 2007 és 2009 között a Katonai toxikológiai laborból Dr. 
Mátyus Mária és Dr. Gachály András megkeresésére magyar honvédség részére anonim 
módon végeztem vizsgálatokat. 2008-ban a PTE Igazságügyi Orvostani Intézetével történt 
együttműködés keretében emberölés bűncselekményében, felkérésükre végeztem CDT% 
vizsgálatot a sértett és az elkövetők vonatkozásában is. 2006-tól Csorna és Csorna járás 
sportorvosi teendőit is ellátom. 2007-től a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere 



János Karán  oktattam sporttal és orvosi élettani ismeretekkel kapcsolatos tárgyakat. 2010-ben 
A Nyugat Magyarországi Egyetem a címzetes egyetemi docensi címet adományozta 
számomra 2010-ben. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani tanszéke 2011 
márciusában Önkéntes Segítői (régen külső tudományos munkatársi) szerződést kötött velem 
kutatási-oktatási tevékenységre. Az elvégzett munkám alapján Dr. Huszár András a Pécsi 
Igazságügyi Orvostani Intézet volt vezetőjének javaslatára 2013-ban jelentkeztem és felvételt 
nyertem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskolájába, egyéni felkészülési formában, 
majd 2015-ben sikeresen védtem meg téziseimet. 
 


