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Születési idő, hely: 1960. 10. 02. Budapest 
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Munkahely:  

1980-81. Semmelweis Orvostud. Egyetem, Kórélettani Intézet, segédasszisztens 

1986-87, Országos Mentőszolgálat, mentőápoló, mentőtiszt 
1987. októbertől az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán 
dolgozik  

segédorvos, 1991-től alorvos, 2000-től adjunktus, 2005 óta részlegvezető 
főorvos 

Publikációs tevékenység: 
Lektorált eredeti közlemények száma: 14 

Könyvfejezetek száma: 12 

Lektorált közlemények kumulatív impakt faktora: 8,2  

Klinikai munka: 
27 éves klinikai gyakorlat során, gyógyító tevékenység különböző daganatos 
megbetegedések esetében, jelenleg a Vitalbeam-2 lineáris gyorsító részleg 

vezetése.  

Kiemelt területek:  

onko-pulmonológia (tüdődaganatok),  
ophthalmo-onkológia (szemészeti daganatok),  

neuro-onkológia (agydaganatok).  

Multidiszciplináris teamekben való részvétel:  

tüdőrák onkológiai terápiás szakbizottság (mellkasi onko-team – Országos 

Korányi Pulm. Intézettel közösen),  

neuro-onkológia – agyi sztereotaxiás sugársebészeti bizottság (Országos 

Onkológiai Intézet – OITI Idegsebészetével együttműködésben). 
 

Oktatási tevékenység: 
Posztgraduális képzés: 1996-tól sugárterápiás és 2006-tól klinikai onkológus 

szakorvos jelölteknek elméleti képzés, évente több előadás.  
1996-tól szemész szakorvosoknak és szakorvos jelölteknek évente előadás 1-1 

alkalommal.  

2008-tól, sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosoknak továbbképző 
tanfolyamokon előadóként részvétel (OOI szervezés), évente több alkalommal.  



Radiológus szakasszisztens képzés 2010-től, évi 1-2 tantermi előadás, 2 óra 
gyakorlat. 

Kutatási tevékenység: 

-Tüdődaganatok kemo- és sugárkezelése, légzéskompenzációs technikák 

alkalmazása (korai tüdőrákok stereotaxiás sugárkezelése) 

- Agyi áttétek kezelése klinikai vizsgálatban  

-High-grade gliomák komplex kezelése 

-Szemészeti daganatok sugárkezelése. 

Tagság szakmai társaságokban: 

-Magyar Onkológusok Társasága: 1989 óta tag 

-Magyar Radiológusok Társasága (1989 – 2004 tag) 

-Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO): 1990 óta tag 

-Magyar Sugárterápiás Társaság: 1992 óta tag 

-Magyar Tüdőgyógyász Társaság 1994 óta tag (az Onko-Pulmonológiai Szekció 

Vezetőségi Tagja 2018-tól) 

-Magyar Szemorvos Társaság 1995 óta tag 

-MagyarNeuro-onkológus Társaság 2001 óta tag. 

Folyóiratban bíráló tevékenység: Reports of PracticalOncology and 

Radiotherapy 

Szakmai elismerések: 

„Papolczy-pályázat” első díjas nyertese két ízben (szemészeti onkológia 
területén, 1994 és 1996) 

„ Optikfair ’96 ” szemészeti szakmai konferencia – 1. díjas előadás. 
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