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1943.júni.7.-én születtem Jászapátin, ahol iskoláimat is végeztem, a gimnáziumi érettségivel bezárólag, amit 

miniszteri kitüntetéssel abszolváltam. 

1962-ben nyertem felvételt a SOTE. Fogorvosi Karára, ahol 1967-ben szereztem diplomát "summa cum laude" 

minősítéssel. 

A kötelező katonai szolgálatot követően, Heves városába helyeztek, ahol 1969 márciusáig dolgoztam körzeti 

fogorvosként. Családi okból innen pályáztam meg Létavértes nagyközség fogorvosi állását, amit 1987 jan. 1.-ig 

töltöttem be. Itteni munkásságom ideje alatt, Kiváló munkáért, majd Kiváló Orvos kitüntetést kaptam. 

Közben, 1969-ben, Fog és szájbetegségekből szakvizsgáztam, jeles eredménnyel. 

1984-ben megbízást kaptam, megyei protetikus szakfelügyelő főorvosi teendők ellátására, amit egészen a 

szakfelügyelet átszervezéséig, a protetikus főorvosi hálózat megszüntetéséig elláttam. 

Felkérés nyomán, 1987 jan. 1-vel munkahelyet változtattam, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egészségügyi 

Osztályán dolgoztam, mint megyei orvos. Itt módomban állt államigazgatási ismereteimet elmélyíteni, sőt 

"általános államigazgatási ismeretekből" vizsgát is tettem. 

1990-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Emlékérmét kaptam, a megye fogászati ellátásának fejlesztéséért. 

A megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-rendelőintézet fogászati osztályának főorvosa nyugdíjba vonult. Ezt 

követően, 1991 jan. 1.-től megbízást nyertem a fogászati osztály vezetésére, az osztályvezető főorvosi teendők 

ellátására, amit 2004. máj. 1.-ig láttam el, amikor saját kérésemre, előrehozott öregségi nyugdíjba mentem. (A 

Kórház, a Kenézy emlékplakett adományozásával ismerte el,a végzett munkámat.) 

Ebben az időben részt vettem a DEOEC Sztomatológiai Klinika oktatói munkájában is, mint az Államvizsga 

Bizottság tagja, majd 2000-től, a mai napig, mint külső oktató veszek részt a fogorvostan-hallgatók képzésében. 

Jelenleg egyéni vállalkozóként tartok fenn magánrendelőt és veszek részt az egyetemi oktatásban. 

2001-ben Dr. Orosz Mihállyal, Dr. Fejérdy Pállal és Dr. Gerle Jánossal közös közleményünk jelent meg a Magyar 

Fogorvosban, "javaslatok a fogorvosi rendelőben történő árképzéshez". 

2002-ben a Fogorvosi Szemlében írtam cikket, az RVG-vel szerzett tapasztalatainkról. 

Kórházi működésem ideje alatt, be kellett kapcsolódjak az intézet minőségbiztosítási munkájába is, amihez egy 

képesítést adó tanfolyamot is el kellett végezzek. 

A debreceni városi ÁNTSZ. felkérése alapján, 1999.-től elláttam a megyei jogú város, sztomatológus szak-főorvosi 

feladatait, egészen 2008 év közepéig, amikor felmentésemet kértem a megbízás alól. 

2000-től, 2 cikluson,-8 éven keresztül- tagja voltam a Fog és Szájbetegségek szakmai kollégiumának. 

A MOK Fogorvosi Tagozatának elnökségi tagjaként és, mint a Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei 

választókerületi elnöke, igyekszem kollégáink, a szakma és a betegek érdekeit képviselni és dolgozni érte. 

Munkámat a testület 2009-ben, a Huszár Csaba Emlékérem adományozásával ismerte el. 

Több mint négy évtizede házasságban élek. Feleségemmel (aki, nyugdíjas, fogászati asszisztens), három lányt 

neveltünk és ma, négy unokának örülhetünk. 
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