
Prof. Dr. Kurt Pfister 1974-ben fejezte be tanulmányait a Berni Egyetem Állatorvosi Karán. 

A diploma megszerzése után 5 éven át az Állatorvosi Kar Állatpatológiai Tanszékén kutató 

asszisztensként dolgozott. Időközben „Epidemiology of Endo- and Ectoparasites of sheep in 

Switzerland” témájú disszertációjával doktori fokozatot szerzett. 1980 és 1982 között 

nemzetközileg híres kutatók irányításával posztdoktori tanulmányokat folytatott a Neuchâtel 

Egyetem Állattani tanszékén, a franciaországi Grenoble Egyetem Parazitológiai és Exotikus 

Patológiai Tanszékén, valamint a Glasgowi Egyetem Állatorvos-tudományi Karának 

Parazitológiai Tanszéken. 1982-től 4 éven keresztül a Berni Egyetem Állatorvosi Karának 

Parazitológiai Tanszékén tudományos kutatóként a májmételykór immunológiai 

vonatkozásaival foglalkozott, és ez idő alatt elkészítette a habilitációjához szükséges 

disszertációt. 1986-ban a Neuchateli Egyetemen, egy évvel később a Berni Egyetem 

Állatorvosi Karán parazitológia szakterületre privát docensi fokozatot szerzett. 1988-ban a 

Berni Egyetem Állatorvosi Karon, 1990-ben a Neuchateli Egyetem Biológiai Karán professzori 

kinevezést kapott. 1992-ben elhagyta a Berni Egyetemet és egy magán kutató- és diagnosztikai 

laboratóriumot létesített. 1998 és 2001 között az állategészségügyi gyógyszerekkel foglalkozó 

svájci Biokema cég technikai igazgatója és az igazgatóság tagja volt. 2001-től a Müncheni 

Ludwig Maximilian Egyetem Állatorvos Karának Comparative Tropical Medicine and 

Parasitology tanszékére hívták tanszékvezető egyetemi tanárnak, ahonnét 2013-ban vonult 

nyugdíjba. A Szarajevói Egyetem Állatorvosi Karán látogató professzorként segítette az ott 

folyó oktatást és kutatást. Egyik alapító tagja volt az Állatorvos Parazitológusok Európai 

Kollégiumának, amelynek 7 éven keresztül a Credentials Committee elnöke, majd 3 évig a 

kollégium elnökhelyettese volt. 2012 óta a kollégium elnöke. 

Az állatorvosi parazitológia számos területével foglalkozott, amelyek közül említést 

érdemelnek a háziállatok gyomor- és bélférgeivel, fasciolosisával, valamint a szarvasmarhák 

hypodermosisával kapcsolatos járványtani és immunológiai vizsgálatai Európában és Nyugat-

Afrikában, továbbá az állatok ektoparaziták okozta fertőzöttsége és ezek szerepe a kórokozók 

terjedésében.  

Prof. Dr. Kurt Pfister több mint 200 nemzetközi referált közlemény és mintegy 10 könyvfejezet 

szerzője, ill. társszerzője. Közel 100 dolgozat (BSc, MSc, DVM, PhD) téma- vagy társvezetője 

volt. Számos nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja, nemzetközi 

konferenciák felkért előadója. Számtalan nemzeti és nemzetközi tudományos kongresszus 

szervezésében vett részt. Több nemzeti és nemzetközi parazitológus szervezet, így az Európai 

Parazitológusok Szövetségének és az Állatorvos Parazitológusok Nemzetközi Szövetségének a 

tagja. Számos európai kutatási együttműködésben (pl. COST, Marie-Curie Project, EDENext) 

végzett kutatásokat és töltött be vezető szerepeket. Kezdeményezője és résztvevője volt 

jelentős nemzetközi kutatási projekteknek.  

Prof. Dr. Kurt Pfister régóta jó szakmai kapcsolatot ápol a magyar állatorvos 

parazitológusokkal, jelenleg is egy közös kutatási együttműködésben vesz részt. Tagja az Acta 

Veterinaria Hungarica Tanácsadó Testületének.  

Társaságunk elnöksége a Tiszteletbeli Tag cím adományozásával fejezi ki elismerését Kurt 

Pfisternek az állatorvosi parazitológia területén több évtized alatt végzett oktatói és kutatói 

munkájáért, és az állatorvosi parazitológia európai fejlesztése érdekében kifejtett 

tudománypolitikai tevékenységéért. 

 


