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ÖNÉLETRAJZ 

 

Dr. Gáspár Levente 1948. július 25-én született Debrecenben. Édesapja, két testvére és mindkét 

gyermeke orvos.  Édesapja a munkájáért „Állami-díjat” és „Kiváló orvos” címet kapott.  

Berettyóújfaluban érettségizett 1966-ban. Orvosi diplomáját 1972-ben szerezte a Debreceni 

Orvostudományi Egyetemen „Cum Laude” minősítéssel.   

1972-1977 között a Hajdu-Bihar Megyei Kórház Baleseti és Ortopéd Sebészeti Osztályán 

dolgozott.    

1977-ben hívták meg a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikájára, ahol 1977-1990 között 

egyetemi tanársegéd, 1990-1994 között egyetemi adjunktus, 1994 óta egyetemi docens, 1999 óta 

a klinika igazgatóhelyettese.  

1976-ban ortopédsebészetből, 1979-ben baleseti-sebészetből szakvizsgázott jeles eredménnyel. 

1993-ban „Az orvostudomány kandidátusa”, 1996-ban PhD. fokozatot szerzett.  

Angolból és oroszból C típusú középfokú állami nyelvvizsgája van.   

18 alkalommal volt hosszabb- rövidebb külföldi tanulmányúton, továbbképző kurzuson. 

 

Oktatási tevékenysége  

1977 óta a magyar nyelvű, 1990 óta az angol nyelvű graduális oktatásban, vizsgáztatásban vesz 

részt.  

12 hallgatói diplomamunka és egy KDK munka témavezetője volt.  

Húsz év óta segíti a szakorvosjelöltek elméleti és gyakorlati felkészülését. Rendszeresen tart 

előadásokat az ortopédsebész, a traumatológus, a családorvos, a reumatológus szakorvosok 

továbbképző tanfolyamain. 1997-óta vezet PhD. kurzusokat  

Nyolc ortopédsebész, traumatológus, számos reumatológus, családorvos szakorvosjelölt, valamint 

Erasmus pályázattal érkezett külföldi hallgató tutora volt.  

A DEOEC Egészségügyi Főiskolája gyógytornászképzésében a magyar és az angol nyelvű 

„Ortopédia” és „Biomechanika” tárgyak oktatási felelőse.   

Több alkalommal volt tutor a külföldi ortopéd- és baleseti-sebészek számára Magyarországon 

rendezett anatómiai és artroszkópos kurzusokon.   

A New Hampshire Egyetemen, az USA-ban, bemutató boncolást és térd anatómiai kurzust vezetett. 

Több alkalommal volt tutor a Baseli Interantional Knee Course-n. 1998-ban visiting professor-ként 

tartott előadásokat Baselben.   

 

Gyógyító munka 

1982-ben a DOTE Ortopédiai Klinika ”Térdsebészeti munkacsoport” alapító tagja, 1991 után a 

munkacsoport vezetője 

Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon és Berettyóújfaluban végzett bemutató műtétek.  

Több periódusban consulensként dolgozott angliai magánklinikán. 

 

Tudományos munka 

78 magyar és 24 nemzetközi kongresszuson vett részt kilenc poszterrel, és több mint 150 

előadással. 

Tudományos pályázatokkal összesen 11 196 000 Ft-t, ebből pályázat vezetőjeként 4 900 000 Ft-t 

nyert el.  

Több mint ötven közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban. Az összesített 

impakt faktora: 12,669, a citációk száma: 191. 
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Egyéb tevékenységek 

1991-1997 között a DOTE Egyetemi Tanácsának, 1991-1995 között a DOTE Oktatási 

Bizottságának, 1991-1997 között a DOTE Klinikai Bizottságának a tagja. 

1991-1995 között a DOTE Oktatási Bizottságának tagjaként 11 manuális szakma curriculum 

reformját tervezte meg és koordinálta annak lebonyolítását.   

1991- 2003 között a DOTE Ortopédia Klinika gazdasági felelőse volt. 

1994-ben alapító tagként közreműködött a DOTE Ortopédiai Klinika és a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kar közös Biomechanikai Kutató Laboratóriumának 

létrehozásában. 

1988-2004 között minden évben vizsgaelnök volt a DOTE ÁOK felvételi vizsgáin. 

Rendszeresen lektorált cikkeket a Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai 

Sebészet című folyóirat számára. 

1992-1997 között a TMB felkérésére kandidátusi értekézéseket, 1997 óta  PhD értekezéseket bírált 

magyar és angol nyelven. Több alkalommal volt kandidátusi értekézésen bíráló bizottsági tag. 

Négy alkalommal volt a Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusa szervező bizottságának tagja.  

1996-ban az ESSKA felkérésére a nemzetközi ortopédiai és sportsebészeti kongresszus 

rendezésében vett részt. 

1999-ben a Magyar Artroszkópos Társaság Országos Kongresszusának főszervezője.  

1997 – 2000 között a Magyar Artroszkópos Társaság Hírlevelének szerkesztője. 

 

Vezetőségi tagság 

Több mint egy évtizedig volt a Magyar Ortopéd Társaság, valamint a Magyar Artroszkópos 

Társaság vezetőségi tagja.  

   

Munkájáért 1986-ban Miniszteri dicséretet kapott.  

 

 

 


