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2008 osztályvezető egyetemi docens
Toxikológiai kutatások menedzselése, K+F feladatok szervezése, irányítása, pályázati munkák
készítése, oktatásfejlesztési feladatok meghatározása, feladatok megvalósításában részvétel,
előadások tartása, TDK és diplomadolgozatok témavezetése, PhD-témavezetés, részvétel a
doktorképzésben.
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2007egyetemi docens
Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel, PhD-témavezetés, részvétel a doktorképzésben.
PE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2003-2007
egyetemi adjunktus
Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel, PhD-témavezetés, részvétel a doktorképzésben.
VE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2001-2002
egyetemi adjunktus
Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel, részvétel a doktorképzésben.
VE GMK Keszthely, Állattudományi Intézet, Állattani és Toxikológia Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
1998-2000
egyetemi adjunktus
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Tevékenység típusa, ágazat

Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel, felkészülés a tudományos fokozat megszerzésére.
PATE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Agrárkémiai Higiéne Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
1995-1998
egyetemi tanársegéd
Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel, felkészülés a tudományos fokozat megszerzésére.
PATE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Agrárkémiai Higiéne Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
1993-1995
tanszéki mérnök
Oktatási feladatokba történő bekapcsolódás, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok
megvalósításában való részvétel, diplomaterves hallgatók témavezetése.
PATE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Agrárkémiai Higiéne Csoport
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
1992-1993
tanszéki munkatárs
Oktatási feladatokba történő bekapcsolódás, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok
megvalósításában való részvétel, diplomaterves hallgatók témavezetése.
PATE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Agrárkémiai Higiéne Csoport
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
agrártudományi felsőoktatás, kutatás

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Országos / nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Országos / nemzetközi besorolás
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1987. szeptembertől 1992. júniusig
okleveles agrárkémikus agrármérnök, felsőfokú növényvédelmi képesítés
talajtan, agrokémia, növénytan, növényélettan, növénytermesztés, kertészet, állattan, állatélettan,
állattenyésztés, állategészségtan, munkaszervezés, vállalati gazdaságtan, növényvédő szer kémia,
növényvédelemi kórtan, növényvédelmi állattan, herbológia, növényvédelmi toxikológia, agrárkémiai
higiéne, integrált növényvédelem
Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
egyetem
egyetem
1997. szeptembertől 1999. júniusig
toxikológus szakirányú szakképzettség
molekuláris toxikológia, laborállatok tartása és takarmányozása, állatvédelem, laborállatok anatómiája
és szövettana, laborállatok élettana és biokémiája, laborállatok fontosabb betegségei, toxikológiai
információforrások, szervek és szervrendszerek toxikológiája, toxikokinetika, toxikológiai vizsgálatok
tervezése, biostatisztikai módszerek, genotoxikológia és karcinogenitás, reproduktív toxikológia,
idegrendszer toxikológiája, immuntoxikológia, ökotoxikológia, alternatív módszerek, vegyi anyagok
engedélyezése és kockázatbecslés, gyakoribb mérgezések klinikuma
Állatorvostudományi Egyetem
egyetem
egyetem
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Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

magyar
angol, német

Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos beszéd

angol

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

német

A2

alapszintű
nyelvhasználó

A2

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

elkötelezett csapatszellem;
jó alkalmazkodási készség multikulturális környezethez, amelyet külföldi tanulmányútjaimon
hasznosítottam;
segítőkészség, empátia;
oktatói, kutatói munka során szerzett jó kommunikációs készség;
osztályvezető;
szervezőkészség (konferenciaszervezés, tudományos ülés szervezése, szakmai értekezletek
vezetése);
kellő csapatirányítási tapasztalat (pályázatok készítésének, és az elnyert pályázatok
megvalósításának irányítása);

Műszaki készségek és
kompetenciák
Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák
Művészi készségek és
kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák

Járművezetői engedély(ek)
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minőségbiztosítási rendszerek ismerete, működtetése, irányítása (GLP);
jó műszaki érzék, laboratóriumi berendezések, műszerek használata;
a Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) megfelelő ismerete,
statisztikai programok használata;
jó esztétikai érzék, kreativitás;
kezdeményező készség;
kitartás;
kari sportcsapat (regatta) tagja;
aktív szabadidős tevékenységek: síelés, kerékpározás;
B kategóriás jogosítvány – személygépkocsi
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Kiegészítő információk Tudományos fokozat: PhD. Multidiszciplináris Agrártudományok (állatorvosi tudományok) (2002)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:
MTA Köztestületi tag (2015-)
MTA VEAB, Élettani és Toxikológiai Munkabizottság tagja (2000-)
MTA VEAB, Növényvédelmi Munkabizottság tagja (2010-), titkára (2011-)
MTA PAB, Növényorvosi Munkabizottság tagja (2012-)
PE Interdiszciplináris Doktori Iskola titkára (2003-2007)
PE Interdiszciplináris Doktori Iskola Tanácsának tagja (2003-2007)
PE Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola titkára (2007-2015)
PE Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja (2008-2015)
PE Festetics Doktori Iskola titkára (2015-)
PE Festetics Doktori Iskola törzstagja (2015-)
PE Festetics Doktori Iskola Tanácsának tagja (2015-)
PE Georgikon Kar Tanácsának tagja (2002-2006)
PE Georgikon Kar Tanácsának tagja (2010-)
PE Georgikon Kar Gazdasági Bizottságának tagja (2001-2014)
PE Georgikon Kar Munkahelyi Állatkísérleti Bizottságának tagja (2008-)
PE Georgikon Kar Munkahelyi Állatkísérleti Bizottságának elnöke (2015-)
PE Georgikon Kar Elhelyezési Bizottságának tagja (2015-)
PE Georgikon Kar Fegyelmi és Kártérítési Testület tagja (2018-)
Magyar Toxikológusok Társasága tagja (1997-), vezetőségi tagja (2001-)
Laborállat-tudományi Társaság tagja (1998-), titkára (2000-)
Állatorvosi Farmakoterápiai és Toxikológiai Társaság tagja (2004-2010)
Association of European Toxicologists and European Societies of Toxicology tagja (2001-)
Kitüntetések:
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (2003-2006)
Rektori Dicsérő Oklevél (1996)
Pannon Egyetem Georgikon Kar kiváló dolgozója (2013)
Megjelent összes tudományos publikáció: 214
tudományos folyóiratcikk 90, konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben 30,
konferencia absztrakt 117, könyvfejezet: 2, egyetemi jegyzet, tansegédlet: 4; Független
hivatkozások száma: 117; Kumulatív IF: 20.
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