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Zsoldos Gézáné Dr. Tóth Zsuzsanna tevékenysége a Semmelweis Egyetemen 

Dr. Tóth Zsuzsanna 1955. december 12-én született, 1974-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos 

Gimnázium orosz-latin tagozatán, és 1979-ben diplomázott a SOTE Fogorvostudományi Karán. Az oktatói 

feladatokba már hallgatóként bekapcsolódott, mint a Kórélettani Intézet tudományos diákköröse és díjas 

demonstrátora. Végzése óta a Konzerváló Fogászati Klinika munkatársa. Három szakvizsgával, angol és 

német nyelvvizsgával, és Ph.D. minősítéssel rendelkező egyetemi docens, aki 2010–től 2013. novemberéig 

dékánhelyettesként működött, 2012. július 1-óta  klinikájának igazgatója. Felkészült gyakorló fogorvos, aki 

ismereteit magyar, német angol nyelven adja át a hallgatóknak, összesen 7 tantárgy kereteiben tart tantermi 

előadást, és magyar és angol szabadon választott tárgyat jegyez. A magyar mellett angol nyelvű 

posztgraduális továbbképzés programvezetője, előadója. Folyamatosan részt vesz a tananyagfejlesztésben, 

13 magyar és 8 angol nyelvű tankönyvfejezet szerzője. Sok energiát fektet az egyetemi oktatás 

hatékonyságának emelésére, a tehetséggondozásba, az oktatói utánpótlás és a magas szintű egészségügyi 

ellátásra képes szakemberek kinevelésére. Hatvanöt kolléga szakvizsga előkészületeinek volt eddig tutora, 

mentora, illetve konzulense. Rendszeresen szakvizsgáztat, továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák 

előadója, Ph.D. opponens. 

Tudományos érdeklődése kiterjed a prevenció, a klinikai és experimentális cariológia, a dentális erózió, az 

endodontia, és a digitális fogászat területére, munkásságát számos pályázati munka, publikáció és 

rendszeres kongresszusi előadások fémjelzik. 

Klinikáján az igazgatása alatt jelentősen megnőtt a betegforgalom, az ellátott esetek és beavatkozások 

száma, így az OEP és EINT bevétel. Komoly fejlesztés történt a klinika felszereltségében, a nagyobb 

beszerzések közé tartozik hat operációs mikroszkópnak, a digitális chairside rendszernek, ill. a 

mikrosebészeti készüléknek a klinikai munkába integrálása. Ez emelte a betegellátás és a graduális és 

posztgraduális oktatás színvonalát is. 

Fellendült a tudományos kutatómunka, nyertes pályázatok mellett megsokszorozódott a publikációk 

száma és az idézettség, amit a jelentős műszerfejlesztések is segítettek, pl. a keringés élettani kutatások 

esetében a LASCA bérlése, majd megvásárlása. A munkatársak TDK hallgatói TDK konferenciák, OTDK 

konferenciák helyezettjei, rektori pályázatok díjazottjai. 2012 óta 3 fő eredményes Ph.D. védése zajlott le, 

egy kolléga fokozatszerzésen van, és 2 külföldi Ph.D. hallgató mellett még 4 hallgató vezetése történik a 
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Konzerváló Fogászati Klinikán. Gyarapodott a tanársegédi, adjunktusi és docensi állomány, egy 

munkatárs benyújtotta a habilitációs pályázatát, igazgatóhelyettese egyetemi tanári pályázata folyamatban 

van. 

Vezetői pályázata célkitűzésének megfelelően a Konzerváló Fogászati Klinikán munkacsoportokba 

alakulva országosan elismert szakértői gárda nevelődött az endodontia, az esztétikai fogászat, és a 

chairside digitális fogorvoslás területén annak ellenére, hogy a magánszféra sok kollégát vonz el a 

felsőoktatásból. E kollégák felkészültségét magyar és nemzetközi konferencia bemutatkozások, 

meghívások, tanfolyamok bizonyítják. Munkatársaival szerteágazó nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. 

Tóth Zsuzsanna itthon és külföldön is aktívan közreműködik a Fogorvostudományi Kar és a Konzerváló 

Fogászati Klinika szakmai, tudományos és társadalmi tekintélyének növelése érdekében, magyar és 

nemzetközi (ORCA) tudományos társaságok elnökségi, vezetőségi tagja, számos magyar és nemzetközi 

konferencia főszervezője, elnöke volt. Irányfejlesztő, a fogorvosi szakma egyetlen tudományos 

folyóiratának, a Fogorvosi Szemlének szerkesztőbizottsági tagja, magyar és angol publikációk felkért 

bírálója. Dékánhelyettesi felügyelete alatt teljesedett ki a FOK minőségbiztosítása és valósult meg számos 

nemzetközi együttműködés. Elkötelezett irányítója az Erasmus mobilitásnak. Tevékenységének alapelve a 

négy magyar fogorvosi képzőhely együttműködésének és szakmai és tudományos összefogásának 

támogatása. A SOTE Kiváló Dolgozója, a Hargita Megyei Tanács díszoklevelének és a Batthyány-

Strattmann László-díjnak tulajdonosa. 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat orvos csoportjának alapító tagja, a szervezet tevékenységének 

folyamatos támogatója. 

Férjével közös két gyermekük parodontológus szakfogorvos ill. műszaki menedzser szakmérnök. 

 

Budapest, 2020. április 27. 
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