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„Egész élete, munkássága, halála napjáig Alma Materünkhöz, ezen 
belül a Belgyógyászati Tanszékhez fűződött. Ezen a klinikán oktatta és 
nevelte több mint 40 évfolyam állatorvostan-hallgatóit. Tanította őket a 
klinikai ismeretekre, és nevelte hivatásunk színvonalas gyakorlására. „

Horváth Zoltán: Bevezetés az állatorvosi belgyógyászatba. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1974.



„Munkaidőt, ünnepnapokat nem ismerve élt hivatásának, amely, 
saját szavait idézve, egyben hobbija, élete kitöltője is volt.”

„A Belgyógyászati Klinikán fontos oktatói és vezetői feladatokat töltött be, 
és évtizedeken keresztül irányította a Kisállatkórház munkáját.” 

„Munkásságának elismeréseképpen 1995-ben megkapta a Klinikus 
Állatorvosok Egyesületének emlékérmét, ezt követően pedig Magyar 

Felsőoktatásért Emlékérem kitüntetésben részesült.”



A belgyógyászati diagnosztika tárgy felelős vezetője, előadója volt, 
és komoly részt vállalt a belgyógyászati előadások, gyakorlatok és 

betegbemutatók megtartásában, az állatorvosok továbbképzésében is. 
Széles körű és közvetlen gyakorlati tapasztalatain alapuló 

oktatómunkáját, segítőkészségét a hallgatók és a már végzett 
állatorvosok egyaránt nagyra becsülték. 

Az elkötelezett, lelkes és kitűnő oktató



Alkotó résztvevője a tanszéki  szakkönyveink és egyetemi 
jegyzeteink szerzői munkacsoportjának



Úttörő, hazai  tevékenység a kutyák és a macskák betegségeinek 
diagnosztikájában: májbiopszia, laparoszkópia, splenoportográfia
Dermatológia: autoimmun dermatitis, atópiás bőrgyulladás
Fertőző betegségek klinikai tapasztalatainak ismertetése: 
Kutyák leptospirosisa, Rubarth-kórja, szopornyicája, babesiosisa, a 
Macskák herpesvírus okozta légzőszervi betegsége, Aujeszky-
betegsége, fertőző panleukopeniája, tüdőférgessége, 
haemobartonellosisa (mycoplasmosisa)

Széleskörű, társszerzőkkel folytatott klinikai  kutatások





A középpontban a barát és kolléga, Karunk és tanszékünk 
szeretett és meghatározó egyénisége a tablókon ….

… és Dr. Farkas Róbert felvételén.
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… és  a vidám tanszéki eseményeken.
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„Laci bácsi temetése után sejtettem, hogy a legjobban akkor fog hiányozni, amikor 
majd egy-egy újabb esettel találkozom, és ez már a távozását követő, viszonylag 
rövid idő alatt is előfordult néhányszor.
Így hát nem tehetünk mást, nélküle és az ő emlékét megőrizve vitatjuk meg közösen 
a komplikáltabb vagy éppen újonnan felismert eseteket, mert szerencsére az általa 
képviselt klinikusi szemléletet sikerült „átültetni” a minket követő nemzedékbe, 
fiatalabb tanszéki kollégáimba is.” Fővárosi Állatorvos, 2005, július
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Köszönöm a figyelmet.


