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 1963. június 3-án Pécsett született. A gimnáziumi érettségi után 1981-82-ben 

egy évig műtősasszisztensként dolgozott az egykori Országos Baleseti és Sürgősségi 

Intézetben (OBSI, ma Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet). 1982-ben 

kezdte meg általános orvosi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 

(SE). 1984-ben a II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tanulmányi 

versenyén 1. helyezést ért el. Az Intézet demonstrátoraként részt vett magyar és német 

hallgatók oktatásában. 

 1985-ben kapcsolódott be a SE I. sz. Elektronmikroszkópos Laboratóriumban a 

Dr. Röhlich Pál és Dr. Szél Ágoston professzorok irányításával folyó kutatómunkába. 

Vizsgálataik a retina színlátásért felelős csapjainak immunhisztokémiai elemzésére 

irányultak. E témából készült előadásokkal a SE Tudományos Diákköri Konferenciáján 

1986-ban II., 1987-ben I. díjat, majd az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 

is I. díjat nyert el. A galamb retina struktúráját bemutató közleményük, amelynek első 

szerzője volt, 1989-ben jelent meg IF nemzetközi szaklapban. 

 1986-ban német nyelvből „C” típusú középfokú vizsgát tett. 1987-ben „A TOS 

(thoracic outlet syndroma) sebészi kezelése” c. rektori pályamunkával társszerzőként I. 

díjat nyert el. 1988 júliusában a nemzetközi orvostanhallgató szövetség (HUMSIRC) 

szervezésében a berni (Svájc) Inselspital Szív- és Érsebészeti Klinikáján dolgozott. 

1988-ban „summa cum laude” minősítéssel fejezte be orvosegyetemi tanulmányait. 

 1988-2007 között az OBSI-ban dolgozott. 1994-ben általános sebészetből, 1996-

ban baleseti sebészetből szerzett szakorvosi képesítést. A klinikai tevékenység mellett a 

Dr. Manninger Jenő és Dr. Kazár György professzorok vezetése alatt a combnyaktáji 

törések epidemiológiájával, kezelésével és rehabilitációjával foglalkozó kutatócsoport 

munkájába kapcsolódott be. 1991-ben jelent meg a hazai traumatológiai szaklapban 

első, a medialis combnyaktöréssel összefüggő közleménye. 

 1990-1995 között részt vett a Lundi Egyetem (Svédország) Ortopédiai Klinikája 

által meghirdetett “Multicenter Hip Fracture Study”-ban. A program során 1337 

combnyaktáji törést elszenvedett svéd és magyar beteg klinikai kezeléséből, illetve 5 

éves követéséből származó adatok prospektív gyűjtését és elemzését végezték el. 

Eredményeiket 10 közleményben ismertették, ezek közül 3 első szerzős (1 nemzetközi). 

 1993-94-ben „A nem diszlokált combnyaktörés optimális kezelése” c. pályázata 

ifjúsági Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásban részesült. Ennek 

során dolgozta fel retrospektív módon, majd 2-8 évvel később elvégzett kérdőíves 

ellenőrzéssel az 1985-90 között az OBSI-ban elmozdulás nélküli combnyaktörés miatt 

kezelt 247 sérült anyagát. Az értékelést és a statisztikai számításokat 1994. 

novemberében a Lundi Egyetem Ortopédiai Klinikáján elnyert ösztöndíjas út keretében 

fejezte be, Dr. Karl-Göran Thorngren és Dr. Hans Wingstrand professzorok vezetésével. 

Eredményeit nemzetközi szaklapban megjelent első szerzős közleményben ismertette. 

 E kutatások nyomán 1990-től jelentős változások kezdődtek az OBSI majd a 

teljes hazai traumatológiai hálózat combnyaktörés ellátó gyakorlatában, felváltva a 

csípő feltárásával járó műtéti módszereket a minimál invazív, percutan, kanülált 

csavarozással. Kezdettől fogva bekapcsolódott az eljárás klinikai bevezetésébe, több 

mint 120 ilyen operációt végezve az összesen közel 4900-ból (2007 decemberéig). 

Részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai 
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Technológia és Anyagszerkezettani Tanszékével, valamint a gyártó DePuy-Sanatmetal 

céggel közösen folytatott metallurgiai és kadáver biomechanikai vizsgálatokban. Egyes 

módosításokat (két 2 mm kislemez illetve 120 fokos merev szögű toldalék használata) ő 

alkalmazott először a klinikai gyakorlatban. Részt vett annak a score-nak a 

kidolgozásában, amelynek felhasználásával elemezték, majd 4 éven át követték az 

1993-94 években e módszerrel operált 489 sérült sorsát. Az elért eredményeket 3 

nemzetközi, illetve 2 – első szerzős – magyar nyelvű közleményben ismertették. 

 1995-ben munkacsoportjukat is bevonták a „Standardized Audit of Hip Fractures 

in Europe” (SAHFE) projektbe, amely elnyerte az Európai Közösség (EU) támogatását. 

A program során a résztvevő 10 ország 12 centrumában egy év során combnyaktáji 

törés miatt kezelt 5064 sérült klinikai kezeléséből, illetve 4 hónapos követéséből 

származó adatok rögzítését és elemzését végezték el. A magyar kutatók részvételét az 

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól (OMFB) elnyert támogatás tette lehetővé. 

Ennek keretében 1999-2007 között évente 2-4 hetet töltött a lundi intézetben. Az 

eredményeket két nemzetközi közleményben foglalták össze. 

 1997-ben a Hannoveri Orvosegyetem (Medizinische Hochschule) 

Traumatológiai Klinikáján is bevezették az OBSI kutatói által továbbfejlesztett percutan 

kanülált csavarozást. 1997-ben két hónapot töltött a hannoveri osztályon az 

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesenfragen (AO) szervezésében. Később a német-

magyar kooperációt a Tudományos és Technológiai Együttműködés (TÉT) keretében az 

OMFB is támogatta, így tölthetett Hannoverben hosszabb időt 2000-ben és 2002-ben is. 

1998-tól egy további német intézményben (Henriettenstiftung, Hannover) is 

alkalmazták a módszert, és publikálták eredményeiket négy nemzetközi közleményben. 

 Emellett társszerzője, illetve társszerkesztője volt három könyvrészletnek 

valamint a 2002-ben a Medicina Rt. gondozásában megjelent „A combnyaktörés 

kezelése osteosynthesissel” c. monográfiának. 2003-2007-ben bekapcsolódott a könyv 

német majd angol fordításának elkészítésébe is, amelyek 2004-ben, illetve 2007-ben 

jelentek meg a Springer Wien, New York kiadó révén. 

 2004-ben egészségügyi szakmenedzser másoddiplomát szerzett. 2005-ben 

„summa cum laude” minősítéssel védte meg a Semmelweis Egyetem Doktori 

Iskolájában „A mediális combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, 

prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén” című Ph.D. doktori 

értekezését. 

 2006-2007-ben szakvizsga gyakorlati idejét töltötte az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézetben (OORI). 2008-ban mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi 

vizsgát tett. 

 2008. január 1-től dolgozik az OORI-ban, előbb a Szeptikus és Tbc-s 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon, majd 2009. január 1-től a Gerincvelősérültek 

Rehabilitációs Osztályán, főorvosi beosztásban. 2008. júniustól 2010. júniusig az OORI 

Tudományos Bizottságának elnöke volt. 

2008-2009-ben óraadó tanárként „A diakónia elmélete és gyakorlata” tárgyakat 

oktatta a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 

 2010. június 7. – 2013. október 31. között előbb a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium (NEFMI) majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt. 2013. november 1-étől pedig 

rövid megszakításokkal az EMMI miniszteri biztosaként működött, előbb a rehabilitáció 

fejlesztéséért majd 2015. december 1-étől 2019. április 30-áig az Egészséges Budapest 

Program koordinálásáért felelős megbízással. 
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 2013. november 1-től az OORI megbízott, 2014. június 1-től 2020. április 12-ig 

kinevezett főigazgatója, majd 2020. április 13-ától a Gerincvelősérültek Vegyes 

Szervezésű Rehabilitációs Osztályának vezető főorvosa. Ebben az időszakban 

elsősorban az egészségpolitika és a traumatológia, illetve a rehabilitáció határterületeit 

érintő kutatásokban tudott részt venni. Így jelent meg társszerzőként egy átfogó 

tanulmányuk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) csípőtáji törés adatbázis 

feldolgozásával a sérüléstípus szezonalitására vonatkozóan, illetve folyt egy hasonló 

OEP adatbázis elemzés a hazai urodinamikai vizsgálatokkal összefüggésben.  

 2015. június 1-től a Pécsi Tudományegyetem (PTE) adjunktusa a PTE Orvosi 

Rehabilitáció és Fizikális Medicina önálló Tanszék vezetője, magyar, német és angol 

nyelvű kötelezően választható graduális kurzusok, valamint rehabilitációs és 

idegsebészeti graduális és szakorvos továbbképző kurzusok vezetője és előadója. Részt 

vesz a PTE és az OORI közreműködésével az EU támogatásával folyó „Ember-gép” 

kutatás vezetésében és végrehajtásában, a PTE rehabilitációs és általános fejlesztési 

folyamataiban tanácsadóként. 

2019-ben és 2020-ban egy-egy, a PTE kutatóival közös közleményük jelent meg 

az Orvosi Hetilapban a neuro-muszkulo-szkeletális rehabilitáció hazai szakmapolitikai 

indikátorairól, illetve a traumás gerincvelősérültek alsó végtagi humán exoskeletonnal 

végzett rehabilitációjáról. 

 2019. október 1-étől megbízással, majd 2020. január 1-étől szerződéssel a 

Semmelweis Egyetem rehabilitációs fejlesztéséért felelős rektori biztosa. 

 2020. január 1-étől szerződéssel a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális 

és Egészségtudományi Kar dékánjának szakmai tanácsadója. 

 2020. április 28-án a Richter Gedeon Nyrt. közgyűlése a vállalat igazgatósági 

tagjának választotta. 

2018-ban a Semmelweis Egyetem c. docensének nevezték ki, itt a SE Doktori 

Iskola témavezetője. Vezetése mellett egy hallgató ért el Ph.D. fokozatot, jelenleg két 

hallgató felkészülését irányítja. 

 Fentiek mellett több más kutatás, illetve felmérés nyomán 1991-2020 között 

összesen 204 előadás és poszter előadója vagy társzerzője volt hazai fórumokon, 

valamint nemzetközi konferenciákon (Amszterdam, Baden bei Wien, Barcelona, Berlin, 

Bécs, Davos, Edinburgh, Hannover, Hamburg, Helsinki, Heraklion, Kassa, München, 

Linz, Leuwen, Lund, Peterborough). A már említettek mellett további három, az OTKA, 

és hat, az ETT által elfogadott kutatási projektben dolgozott. 

 Több ágazati elismerés mellett 2019. július 2-án Batthyány-Strattmann László 

díjban részesült. 


