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A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékánja. Az Anatómiai Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanára. A Semmelweis Egyetem és a Kaposvári Egyetem
Tiszteletbeli Doktora (Doctor Honoris Causa). A Magyar Tudományos Akadémia doktora
Második ciklusban (2010. óta) a Magyar Lovassport Szövetség alelnöke. A Magyar Olimpiai
Bizottság tagja.
A hazai és a nemzetközi oktatás, tudomány-, tudománypolitika, a sportélet és a
lovasszakmai kultúra terjesztésének kiemelkedő személyisége.
A Szövetség lovasoktatásának irányítója – a patkolókovácstól az egyetemi szintű képzésig.
A Nemzeti Lovasprogram oktatási tematikájának kidolgozója.
Oktatási és tudományos tevékenysége
Állatanatómia tárgykörben számos tantárgy oktatója magyar és német nyelven. Hallgatói
értékelés alapján 44 alkalommal nyerte el a legjobb oktató címet.1999-ben az „Év oktatója
Magyarországon” fődíjjal ismerték el tanári tevékenységét. A Mindentudás Egyetemen 2005ben „Az állatok mozgásának elemzése” címmel tartott előadást.
Tudományos munkásságát eddig 56 eredeti tudományos közlemény jelzi, amelyek
impaktfaktora 74,788, a független idézetek száma 1024. Szerzője, illetve társszerzője 10
könyvnek és egy nagysikerű anatómiai CD-ROM-nak, amelyek magyar, angol, német, japán
és szlovák nyelveken jelentek meg. Ismeretterjesztő közleményeinek, hazai és nemzetközi
konferenciákon tartott előadásainak száma több száz.
Rendszeresen oktat, illetve kutat a kölni, a bécsi, a berlini, a temesvári egyetemeken.
Vendég professzora az amerikai Yale Egyetemnek. A Semmelweis Egyetemmel több, mint
negyed évszázada tart fenn aktív oktatási, tudományos és tudománypolitikai kapcsolatot.
Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Az Állatorvos-anatómusok
Világszövetségének alelnöke. A Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke. A
Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke. A Magyar Anatómus Társaság elnöke. A
Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnöke.
Szakmai és polgári kitüntetései, elismerései – többek között
Széchenyi professzori ösztöndíj
Apáczai Csere János Díj
Nagyváthy János Díj
Kiadói Nívódíj
„Mestertanár” kitüntetés
A Yale Egyetem vendég Professzora
„Az év állatorvosa díj” a Magyar Állatorvosi Kamarától
Magyar állatorvos anatómus emlékérem
120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat díj
Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa)
Hutyra Ferenc emlékérem
Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa)
Hobbyja: család, oktatás, olvasás, ló, síelés
Nős: felesége zenetanárnő, lánya állatorvos, fia közgazdász.
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