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1952. november 15-én születtem Budapesten, feleségem gyógyszertárvezetõ szakgyógyszerész, 

1977-ben házasodtunk, két fiunk van, Gergely (1984), Márton (1986). 

1977-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 

summa cum laude minõsítéssel. 

1977-90 között a Semmelweis OTE II. sz. Belgyógyászati Klinikáján, a hypertonia-nephrologia 

részlegen dolgoztam. 1979-tõl részt vettem a medikusoktatásban és vizsgáztatásban, valamint a 

hypertonia szakambulancia munkájában. Tudományos munkám a kalcium antagonista gyógyszerek 

hatásának és klinikai alkalmazásának vizsgálata volt. 

1982-ben szakvizsgáztam belgyógyászatból. 1983-1990 között 8 sikeresen megvédett hallgatói 

szakdolgozatnak, 7 díjazott pályázatnak és TDK elõadásnak témavezetõje, illetve konzulense voltam. 

1986-ban neveztek ki osztályvezetõnek a Klinika Nephrologiai-Dialízis Részlegére. 

1990-ben szakvizsgáztam nephrologiából, ezt követõen egyetemi adjunktusi kinevezést és 

részlegvezetõi megbízatást kaptam. 

1990 októberében a Szent Imre Kórházban, prof. Dr. Farsang Csaba által vezetett I. sz. Belgyógyászati 

Osztály meghirdetett másodfõorvosi állására pályáztam, sikerrel. 

1991-ben védtem meg kandidátusi disszertációmat, „A kalcium antagonista nifedipin hatása 

hypertoniában” címmel. 

1991-93 között a Szent Imre Kórházban megszerveztem az integrált nephrologiai betegellátást és 

gondozást, nephrologiai részleget és szakambulanciát létrehozva. 



1991 szeptemberében az ország első privát dialízisközpontjának orvos-igazgatójává kértek fel. A privá  

Dialízisközpont tevékenységét szakmailag integráltam a Fõv. Önk. Szent Imre Kórház I. sz. 

Belgyógyászati Osztály Nephrologiai Részlegéhez és Szakambulanciájához. 

1992-94 között alapítója és létrehozója voltam az ország elsõ nephrologiai betegellátó hálózatának 

(RoliCare majd EuroCare, illetve B.Braun Avitum Nephrologiai Hálózat), amelynek jelenleg is egyik or- 

vos-szakmai vezetõje vagyok. 

1990-tõl között egyetemi tantermi elõadásokat tartottam nephrologia tárgykörben. 1995-tõl 

kötelezõ fakultatív elõadássorozat keretében a Kórélettan tantárgy keretében (krónikus 

veseelégtelenség és dialíziskezelés tárgykörben) évente rendszeresen elõadásokat tartok és 

gyakorlati konzultációkat vezetek. 

1980-tól folyamatosan részt veszek a medikusok belgyógyászat oktatásában gyakorlatvezetõként és 

vizsgáztatóként, és tantermi elõadóként. 

1990 óta a belgyógyász, nephrologus szakorvos jelöltek, valamint a rezidensek képzésében és 

vizsgáztatásában veszek részt. 

1991-2005 között az általam vezetett Nephrologia-Hypertonia szakmai munkacsoportból hét 

munkatársam belgyógyászatból, nyolc pedig nephrologiából szerzett szakképesítést. 

1998-ban a Magyar Hypertonia Társaság hypertonologus képesítését kaptam meg „honoris causa” 

formában. 

2001-ben az Európai Hypertonia Társaság „Specialist in Clinical Hypertension” képesítését kaptam 

meg („honoris causa” formában). 

2003-ban a Magyar Atherosclerosis Társaságtól lipidológus képesítést kaptam („honoris causa” 

formában). 

2003-ban klinikai farmakológiából szakvizsgáztam. 

2003 júliusától megbízott, 2004 januárjától kinevezett osztályvezetõ fõorvos lettem a Fõv. Önk. Szent 

Imre Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályán. 

2005. szeptemberétõl a Kórházban létrehozott 346 ágyat (7 Profilt) magában foglaló Belgyógyászati 

Mátrix Intézet intézetvezetõjének és a Nephrologia-Hypertonia Profil profilvezetõ fõorvosává 

neveztek ki. 

2007. szeptemberétõl intézetvezetõ helyettes, illetve a kórház orvos-igazgató helyettese vagyok. 

1991-2005 között több mint 50 klinikai-farmakologiai vizsgálat tervezésében, kivitelezésében, 

vezetésében és értékelésében vettem részt (I.-IV fázis). Ezek közül számos vizsgálat magyarországi 

szervezõje, koordinátora, illetve vezetõje voltam. 

2007. júniusában lettem habilitált doktor a Semmelweis Egyetemen.  

Jelenlegi tudományos kutatási terület: a krónikus vesebetegek és a dializált betegek hypertoniájának 

patofiziológiája és terápiája, a dializált és predializált betegek erythropoietin kezelése, a krónikus 

veseelégtelenség cardiovascularis rizikófaktorai és a genetikai polimorfizmusok nephrologiai 

vonatkozásai. 



Tudományos tevékenység: 

194 közlemény (171 magyar, 23 angol, kumulatív impakt faktor: 40,839, függetlenidézettség132), 24 

idézhetõ külföldi elõadás-kivonat (impakt fak tor: 74,576), 46 könyv, könyvfejezet, kiadvány szerzõje 

és társszerzõje (41 magyar, 5 angol), 829 elõadás szerzõje (magyar és külföldi kongresszusi 

tudományoselõadások,egyetemitantermi elõadások, fakultatív speciál-kollégiumi elõadások, 

szakorvos- és szakgyógyszerészjelöltek szakvizsgaelõkészítõ elõadásai, családorvosok és kórházi 

orvosok továbbképzõelõadásai). 

1988-92 és 1992-96 között OTKA kutatás résztvevõje, 1997-1999 között, pedig OTKA kutatási 

témavezetõ. Társszerzõje és készítõje az „Interakciódiszk” c. számítógépes ki adványnak. A 

Nephrologiai Kiskönyvtár sorozat alapítója és sorozatszerkesztõje. Az elsõ magyar nyelven megjelent 

(2003) elméleti és klinikai nephrologia kézikönyv társ-fõszerkesztõje és írója. 

A Magyar Hypertonia Társaság szakmai és szervezeti irányelveinek írója és társszerkesztõje, a Magyar 

Nephrologiai Társaság dialíziskezelésre vonatkozó szakmai és szervezeti irányelveinek írója és 

fõszerkeszõje, a renalis anémia kezelés szakmai irányelveinek írója és fõszerkesztõje. 

Társasági tagság, szakmai közéleti tevékenység: 

Társasági tagság: Magyar Belgyógyász Társaság, Magyar Biológiai Társaság, Magyar Diabetes 

Társaság, Magyar Gerontológiai Társaság, Magyar Hypertonia Társaság, Magyar Kardiológusok 

Társasága, Magyar Nephrologiai Társaság, Magyar Elhízástudományi Társaság, American Society of 

Nephrology, European Dialysis and Transpant Association, International Society of Nephrology, 

International Society of Arteficial Organs, International Society for Peritoneal Dialysis, International 

Society for Hemodialysis, American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology, National 

Kidney Foundation of USA, American Society of Hypertension, American Heart Association, European 

Society of Cardiology. 

Szakmaiésközéletitevékenység: A Magyar Nephrologiai Társaságban 1994-1998 között vezetõségi tag 

(az idõben a Finanszírozási Bizottság Elnöke), azóta a Finanszírozási Bizottság titkára. 1996 óta az 

Erythropoietin Bizottság elnöke. A Magyar Hypertonia Társaság vezetõségében a Társaság alapítása 

(1993) óta vezetõségi tag, 1993-1997 között titkár, 1997-2005 között fõtitkár, 2005 decemberétõl 

elnökhelyettes. 

2002 decemberétõl a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) alelnöke, 

2006. decemberétõl leendõ elnök (2008-tól). 2004-tõl a Belgyógyászati Szakmai Kollégium tagja, a 

Nephrologiai Albizottság titkára. 2005. szeptemberétõl a nephrologia- mûvesekezelés országos 

szakfelügyelõ fõorvosa. 

1996-2005 között az Országos Erythropoietin Koordináló Központ vezetõje. 2001. novemberétõl a 

Budapesti és Pest Megyei Nephrologiai Tanácsadó Testület Elnöke. 

A világon elsõként a hypertonologus képesítés rendszerének létrehozója, Prof. Dr. Farsang Csabával 

együtt. 

A Magyar Hypertonia Társaság V.-XI. Kongresszusának szervezõje, a XII. Kongresszus elnöke, a 

Magyar Nephrologiai Társaság 1998. évi és 2003. évi Nagygyûlésének, valamint a Dialízis 

Konferenciák szervezõje. 

A „Hypertonia és Nephrologia”, a „Háziorvos Továbbképzõ Szemle”, a „Metabolizmus”, az „Orvosok 

Lapja”, a „MOTESZ Magazin” folyóiratok szerkesztõbizottságának tagja, az Orvosi Hetilap 



szerkesztõbizottságának rovatgondozó munkatársa, a „Current Atherosclerosis-Cardiology-

Hypertension Reports” amerikai folyóirat „VÁLOGATÁS” néven megjelenõ magyarországi kiadásának 

társ-fõszerkesztõje, a „Kidney and Blood Pressure Reports” folyóirat szerkesztõbizottsági tagja. 

A „Szív és Érrendszeri betegségek megelõzésének és gyógyításának Nemzeti Programja” 

kormányprogram Program-tanácsának elnöke, 2006 márciusától. 

Kitüntetések:  

A Semmelweis Egyetemen Semmelweis Emlékérem (1979), Markusovszky Emlékérem (1980), 

Dabis László Emlékérem (1986) kitüntetés. A Magyar Hypertonia Társaságban végzett tevékenységért 

és a hypertonia területén végzett szakmai munkáért 2000. decemberében a Gömöri Alapítvány 

„Gömöri Pál” Emlékérem kitüntetése, 2001-ben a Magyar Hypertonia Társaság „Török Eszter” 

Emlékérem kitüntetése, 2004-ben a Metabolizmus folyóirat kitüntetése (Metabolizmus Díj), a 

Magyar Elhízástudományi Társaság „ K. Mátyus István” Emlékérem kitüntetése. A Magyar 

Nephrologiai Társaság kitüntetése az elsõ magyar elméleti és klinikai Nephrologia könyv társ-

szerkesztéséért 2004-ben. 2006-ban a Magyar Nephrologiai Társaság kitüntetése „Az Év 

legkiemelkedõbb Nephrologiai Továbbképzõ közleménye”-ért, 2007-ben pedig „Korányi Sándor” Díj. 


