ÖNÉLETRAJZ

1963. december 29-én születtem Tótkomlóson.

1982-ben érettségiztem Orosházán, a Táncsics Mihály

Gimnázium általános

tagozatán, jeles eredménnyel. Ugyanebben az évben nyertem felvételt a SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára is.

1988. szeptember 17-én kaptam meg az orvosi diplomámat "summa cum laude"
minősítéssel.
1988. október 01-vel gyakornokként

kezdtem dolgozni az Igazságügyi Orvostani

Intézetben, majd 1992. december 01-től egyetemi tanársegéddé neveztek ki, miután
igazságügyi orvostanból jeles eredménnyel szakvizsgát tettem.
A Népjóléti Miniszter 1993-ban nevezett ki állandó igazságügyi orvosszakérővé, majd
2002-ben az Igazságügy-miniszter igazságügyi genetikus szakértővé.
1993 augusztus 15-vel pályázat útján kerültem a SOTE Igazságügyi Orvostani
Intézetébe egyetemi tanársegédként az intézetvezető, Prof. Dr. Sótonyi Péter
akadémikus meghívását követően. Itt jelenleg egyetemi docensként dolgozom.
1994-óta folyamatosan részt veszek a magyar, német és angol orvos- és fogorvostan
hallgatók bonctermi, demonstrációs és tantermi oktatásában.

1994-ben sikeresen pályáztam a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, majd az OTKA
ösztöndíjat, melyek keretében 9 hónapot töltöttem a Berlini Freie Egyetem
Igazságügyi Orvostani Intézetének DNS laboratóriumában, ahol az igazságügyi DNS
technika alapjait sajátítottam el. Ezt követően Sótonyi Professzor Úr támogatásával
felépítettem és 1998-ban elindítottam az intézet igazságügyi DNS laboratóriumát,
mely tudományos kutatások végzése mellett jelenleg is segíti az igazságszolgáltatást.
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1996-ban Freiburgi Albert-Ludwig Egyetem három hónapos ösztöndíját nyertem el,
melynek során DNS stabilitási és -populációgenetikai munkát végeztem az
Igazságügyi Orvostani Intézet DNS laboratóriumában.

1998-ban megkaptam az Alexander von Humboldt Alapítvány Román Herzog
Ösztöndíját is, mellyel a Münszteri Wilhelm Egyetem Igazságügyi Orvostani
Intézetének DNS laboratóriumában végeztem kutatásokat az Y kromoszomális
mikroszatellita

rendszerek

és

a

mitokondriális

DNS

technika

igazságügyi

alkalmazásával kapcsolatban.
A Földművelésügyi és vidékfejlesztési Miniszterek felkérésére 1999-óta dolgozom
folyamatosan a Magyar Köztársaság Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező
Bizottságában, dr. Raskó István munkacsoportjában.

2001-ben a molekuláris orvostudomány területén Ph.D. fokozatot szereztem "summa
cum laude" minősítéssel.
2010-ben kiválóan megfelelt minősítéssel szakvizsgáztam egészségbiztosítási
orvostanból is.

Tagja vagyok a Magyar Igazságügyi Orvosok, a Humángetetikai és Biokémiai
Társaságnak, valamint a Magyar Mentésügy folyóirat szerkesztő bizottságának.
2004-ben a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara elnökségébe, majd ugyanitt a
Jelölő Bizottság elnökévé, ezt követően 2013-ban a BISZK elnökhelyettesének
választottak.
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Oxyológiai és Sürgősségi
Tanszékén a nappalos- és levelező mentőtiszt hallagatókat okatatom az igazságügyi
orvostan tantárgy keretében.

Folyamatosan veszek részt a szakorvos, a rezidens- és Ph.D. képzésben is.

okatatok

Folyamatosan
Egyetemen,

a

Károly

meghívott
Gáspár
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előadóként

Református

a

Pázmány

Egytemen,

az

Péter
Eötvös

Katolikus
Loránd

Tudományegetemen, valamint a Pécsi Tudományegytemen.
Rendszeresen veszek részt a Legfőbb Ügyészség, a Budapesti Ügyészség, a Kúria
által szervezett továbbképzéseken és a szakjogász képzésben.
A Belügyminisztérium, az ORFK, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző központ
felkérésére rendszeresen veszek részt a bűnügyi technikusok, valamint a PoliceMed
csoprort továbbképzésében.
Az Országos Mentőszolgálat felkérésére oktatom az oxiológus szakorvosokat, a
mentőtiszteket és a szakorvosjelölteket is.
Négy gyermekem van, akik 1996., 1998., 2001. és 2003. évben születtek.

2016-ban habilitáltam a Pécsi Tudmományegyetemen.

Dr. Lászik András Ph.D.
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