
Dr. Szabó Zoltán 1997-ben „summa cum laude” eredménnyel szerzett általános orvosi diplomát a Deb-

receni Orvostudományi Egyetemen. 

Dr. Szabó Zoltán számos szakvizsga és szakképesítés birtokosa. 2002-ben belgyógyászatból, 2005-ben 

kardiológiából, 2012-ben oxiológia- és sürgősségi orvostanból, 2013-ban klinikai farmakológiából szer-

zett szakorvosi képesítést. Fentieken túl 2008-ban transthoracalis echokardiográfia, 2014-ben pedig hi-

pertonológia licenc vizsgát tett. 2004-ben egyetemi tanársegédi, 2006-ban egyetemi adjunktusi, 2014-

ben egyetemi docensi, majd 2020-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2021-ben okleveles egészség-

ügyi menedzser diplomát szerzett (MSc). 

Tudományos munkásságát fémjelzi, hogy 2005-ben egyetemi doktori (PhD) minősítést szerzett, 2011-

től a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskola akkreditált PhD oktatója. 2014-ben ha-

bilitált, 2021 januárjában MTA Doktori minősítést szerzett, és a Magyar Tudományos Akadémia köz-

testületi tagjává választotta. Kutatási tevékenysége a szívritmuszavarok megelőzésére, az elektrokardio-

gráfiás és echokardiográfiás paraméterek vizsgálatára irányul, különös tekintettel a vese-, máj- és im-

munológiai betegségben szenvedő betegcsoportokra. 

Tudományos tevékenységét nagyban segítette, hogy 2002-től belgyógyászati-, 2006-tól kardiológiai-, 

2008-tól echokardiográfiás-, 2014-től pedig hipertonológia szakambulancia vezetőként is tevékenyke-

dik. A Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályának vezetőjeként közel 10 éven át látta el feladatait, az 

itt szerzett vezetői és szakmai tapasztalat nagyban hozzájárult a szívritmuszavarok megelőzésének és 

kezelésének érdekében kifejtett oktatói és kutatói tevékenységének sikeréhez. 

Orvosi pályájának kiemelkedő eseménye volt, amikor 2017-ben hazánk első, a Debreceni Egyetem Kli-

nikai Központjában megalakult Sürgősségi Klinikájának alapító igazgatójaként folytathatta vezetői 

munkáját. Ugyanebben az évben a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sürgősségi Or-

vostani Tanszék vezetőjének nevezték ki. Mindezek mellett 2015-től a Debreceni Egyetem Egészség-

ügyi Kar Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék vezetője. 2021-től a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

elnöke. 

Szakmai, oktatói és kutatói tevékenységének elismeréseként 2018-ban Pro Sanitate Díj, 2019-ben Ma-

gyar Mentésügyért Emlékérem, 2021-ben BV Egészségügyi Ellátásért kitüntetésben részesült. 

Az általa vezetett aritmológiai kutatócsoportból három munkatársa PhD minősítést szerzett, további két 

kutatótársa pedig a közeljövőben készül a fokozat megszerzésére. 

Dr. Szabó Zoltán iskolaalapító, oktató, kutató és gyógyító tevékenysége mind a Debreceni Egyetem, 

mind a magyarországi sürgősségi orvosszakma jó hírnevének és ismertségének öregbítéséhez hozzájá-

rul. 


