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Beosztások: Tudományos segédmunkatárs 2000-2009 

  Tudományos munkatárs 2009- 

Végzettség:  
1995.  érettségi      Gregus Máté Mezőgazdasági  

Szakközépiskola 

 

1995-2000 okleveles agrármérnök (MSc.)   Szent István Egyetem, 

Növénygenetika és nemesítési szakirány  Mezőgazdasági és 

Szaktanácsadói szakirányú végzettség  Környezettudományi Kar 

Gödöllő 

 

2009.   PhD fokozatszerzés (Növénytermesztési és kertészeti tudományok) Gödöllő 

  Génvadászat és stabil genetikai transzformáció árpában és búzában 

 

Nyelvismeret: Német középfok Zertifikat Deutsch, 2002 

   Angol alapfokú állami nyelvvizsga, önálló felhasználó, tárgyalóképes 

Gépjárművezetés: B kategória 

 

Szakmai tapasztalatok: 
1997-2000.  Diplomaterves hallgató, A búza in vitro szelekciós rendszerének fejlesztése 

herbicidrezisztens búza törzsek felhasználásával. 

2000-2002. GK KhT, Szeged, Gabonafélék sejt és szövettenyésztése, biotechnológiai 

módszerek fejlesztése, mint polgári szolgálatos  

 

2002-2004. PhD hallgatóként búza és rizs genetikai transzformációja, in vitro androgenezis, in 

vitro szelekciós rendszer tanulmányozása és fejlesztése.  

 

2005. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) Gatersleben, 

Németország. Tranziens expressziós tesztrendszer kidolgozása szárazságtűrésben 



részt vevő gének vizsgálatára (12 hónap). Használható módszer fejlesztése, 

mellyel gének ezreit vizsgálhatjuk  

 

2006-2011. Búza, rizs és repce genetikai transzformációs és stressz-élettani kísérletek (GK 

Kft.), szárazságtűréssel kapcsolatos üvegházi és laboratóriumi vizsgálatok. Több 

mint 25 különböző génkonstrukcióval közel 500 független transzgénikus búza 

és repce törzs előállítása és funkcionális genomikai vizsgálata.  

 

A biotikus és abiotikus stressztűréssel összefüggő gének (MsALR, MsFer, mlo 

géncsendesítés, NBS-LRR, AOS, WIF, stb.) vizsgálata az üvegházi tesztelésén 

felül kiterjed a kópiaszám és öröklődés vizsgálatára, a génexpresziós szint és a gén 

hatékonysága közötti összefüggés tanulmányozására, valamint in vitro 

stressztolerancia tesztek elvégzésére. Használható repce mikrospóratenyésztési 

módszer fejlesztése. Indukált, irányított mutációs rendszer fejlesztése árpában. Zab 

molekuláris markerekre alapozott genetikai ujjlenyomat vizsgálata. 

   

2011-   Őszi árpa és őszi zab nemesítés 

 

Szakmai elismerések: Országos Tudományos Diákköri Konferencia Növénygenetikai, 

biotechnológiai és növényélettani Szekció 2001. Sopron 2. helyezés 

 

Tagságok:  Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP), Biobanking munkacsoport 

  Magyar Biológiai Társaság 

  MTA Köztestületi tagja (Növénynemesítési tudományos bizottság). 

  MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Növénytermesztési és Növénynemesítési  

  Munkabizottságának tagja, majd 2014-től titkára, 

  Növénybiológiai és biotechnológiai munkabizottság tagja 

 

 

Tudományos közleményeinek száma összesen 40, ebből 6 jelent meg angol nyelvű nemzetközi 

tudományos folyóiratban, kumulatív impakt faktora 11.1, a független hivatkozások száma 39. Egy 

tavaszi árpa fajta társnemesítője.  

 

Oktatási tevékenység: Diplomaterves hallgatók munkájának irányítása. (máig 7 hallgató 

munkáját irányította)  

 

Témavezetésével több szakdolgozat és TDK dolgozat született, 2014-től a Szegedi 

Tudományegyetem címzetes főiskolai tanára. 

 


