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Állampolgárság: magyar
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Iskolai végzettség, tudományos fokozat:
2005 PhD fokozat, kémia tudományágban
1995-1998 PhD képzés Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Kémia
Technológia Tanszék
1996 Bővített sugárvédelmi tanfolyam, Mérnöktovábbképző Intézet, BME
1995 Egyetemi oklevél, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, kémia-fizika tanár
Speciális szakterületek:
- A halhús összetételének vizsgálata, minőségének összefüggése a haltakarmányozással és a
vízminőséggel
- Különböző xenobiotikumok (pl. nehézfémek, gyógyszermaradványok) akkumulációjának
vizsgálata a halakban, növényekben és a vízi környezetben
- Röntgenfluoreszcenciás méréstechnikára alapozott módszertani fejlesztések
Szakmai gyakorlat
1996-1998 Pénzérmék összetételének meghatározása, OTKA pályázat.
1998-2000 Halhús minőség vizsgálatok (INCO Copernicus projekt, EU).
1999-2000 Esszenciális nyomelemek vizsgálata halakban- A halhús tápanyagtartalmának
értékelése különböző fajok és életkörülmények között fejlődő halak esetében című K+F
kutatási projekt vezetője.
2000-2001 A Tisza-i cián- és nehézfém szennyezés keretében, FVM és KöM projektekben
nehézfém vizsgálatok végzése halakban, vízi élőlényekben, üledékben, ártéri talajban és
növényben.
2003 Radioökológiai tanulmányok: mesterségesen szennyezett területen termesztett
kultúrnövények radioaktivitásának vizsgálata és a dekontaminálás lehetőségeinek feltárása.
2003 A hidrokultúrás növénytermesztés elfolyóvizének környezettudatos hasznosítása,
mikrotápanyagok meghatározása.
2005 -2009 Haltakarmányozási kísérletek (Aquamax projekt, EU):
- Különböző növényi alapanyagok felhasználásával készített haltakarmányok és a
takarmány-alapanyagok mikro- és makroösszetevőinek meghatározása.
- A ponty takarmányhasznosításának és húsminőségének vizsgálata.
- Különböző antibiotikumok farmakokinetikai vizsgálata pontyhúsban, májban és a vérben.
2007-2009 Különböző antibiotikumok vízben és szennyvíziszapban való előfordulásának
felmérése, ELISA és HPLC méréstechnikák alkalmazása, módszerek fejlesztése.
2010-2011 Különböző gyógyszermaradványok meghatározása szennyvízből és
szennyvíziszapból, gázkromatográfiás módszerek kidolgozása és alkalmazása (Békés Megyei
Vízművek Zrt., innovációs kutatási pályázat)

2011 - Háztartásban használt vegyszerek (PPCP) vizsgálata a tisztított ipari szennyvízben.
(HENKEL - innovációs kutatási pályázat)
2011-2012 Gyógyszerek és származékaik akkumulációs tulajdonságainak vizsgálata a
Körösök ökoszisztémájában. HURO Románia-Magyarország határon átnyúló együttműködési
program keretében, program koordinátor, mintavételek szervezése, analitikai módszerek
kidolgozása,
2010-2013 Élőeleség dúsítási technológiák fejlesztése, C, B, E vitaminnal történő dúsítások,
élőeleség etetési kísérletek különböző halfajokon
2012-2016 Haladó Kutatási Kezdeményezés a Táplálkozásért és az Akvakultúráért
(ARRAINA) című nemzetközi projekt intézeti koordinálása. Növényi alapanyagok
haltakarmányba történő beépítésének hosszú távú hatásai a hal növekedésére, anyagcsere
folyamataira, ellenálló képességére és a halhús minőségére/ Az új haltakarmányok hosszú
távú környezeti hatásának vizsgálata/ Az anyaállomány specifikus takarmányozásának hatása
a hal embrionális fejlődésére/ Különböző takarmányok (mérsékelt halolaj/halliszt valamint
növényi olaj/növényi fehérje kiegészítésű) teljes életciklusú takarmányozásának hatása a
szaporítási-tenyésztési mutatókra.
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