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1941-ben Budapesten született. Iskoláit Budapesten 
(1959: textilipari technikus, 1964: gyógypedagógiai 
tanár) és Debrecenben (1971: biológia-kémia szakos 
középiskolai tanár) végezte. 1974-ben egyetemi doktori 
fokozatot szerzett antropológiából summa cum laude 
minősítéssel, 1988-tól a biológiai tudomány 
kandidátusa.

1959-1960 között a Goldberger Textilművek 
technikusa, 1964-1974 között a Fővárosi 
Iskolaszanatóriumnak előbb nevelőtanára, majd 
középiskolai tanára. 1974-ben került a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, ahol 1983-ig 
főiskolai adjunktus, 1988-ig főiskolai docens, 1988— 
1999 között főiskolai tanárként működött. 1989 óta a 
Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék vezetője. Jelenleg az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 

munkatársa. Az oktatott tárgyai: Funkcionális anatómia, Fejlődéstan és az Értelmi 
fogyatékosságok kórtana.

Fontosabb kutatási témái: Fogyatékos kataszter 1974-től. A tárgyból tervezet született 
és megjelent néhány dolgozat. Jelenleg is folyik továbbá a fogyatékos gyermekek 
számának nyomon követése az oktatási statisztikák alapján. A tervezet végül nem került 
bevezetésre a jogszabályi háttér kimunkálatlansága miatt.

Az értelmi fogyatékosok hosszmetszeti növekedésvizsgálata 1978-ban indult a 
Homoki Gyógypedagógiai Intézetben és jelenleg is folyik. 1994-től kiegészült a fizikai 
állóképességre vonatkozó vizsgálatokkal. Mindkét tárgyban több publikáció jelent meg.

A klinikai alkattani vizsgálatok 1978-ban a Down kórosok vizsgálatával kezdődött és 
növekedési vizsgálatokkal egészült ki. Más kórképekre vonatkozóan jelenleg is folyik.

A „Keresztmetszeti növekedési és testalkati vizsgálatok fogyatékos gyermekek 
körében” téma a látássérültek vizsgálatával kezdődött 1989-ben és ez a része 1995-ben 
befejeződött. A hallássérültek vizsgálata 1993-ban kezdődött és jelenleg is tart.

A „beszédhibák öröklődése” c. kutatási téma a dadogás öröklődésével kezdődött 
1989-ben és egyéb beszédhibák, valamint az öröklött beszédgyengeség kutatásával 
folytatódott. Utóbbi szakasza még nincs lezárva.

A tanulásban akadályozottak komplex vizsgálata 1995-ben az érzék- és 
mozgásszervek, valamint a lateralitás vizsgálatával kezdődött és jelenleg is tart.

Aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat Tagja az MTA Antropológiai 
Bizottságának és a Pedagógiai Bizottság Gyógypedagógiai Albizottságának. Elnökségi 
tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének és a Gyógypedagógiai Iskola-
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egészségügyi Szakosztály elnöke. Elnökségi tagja a Magyar Biológiai Társaság Pediátriai 
Antropológiai Szakosztályának, tagja az Embertani és a Biometriai Szakosztálynak. Tagja 
a European Anthropological Association magyar tagozatának és az International Society 
of Biometrics magyar tagozatának. Tagja a Society for the Study of Human Biology-nak 
valamint az European Association of Down Syndrome, Tudományos Bizottságának.
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