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Jászladányban született 1953-ban. Szülei: dr. Czifra György állat-

orvos és Perlaky Ida. Testvére, László, szintén állatorvos. 

 

Jászapátin járt általános iskolába, középiskolai tanulmányait a hat-

vani Bajza József Gimnázium angol tagozatos osztályában végezte. 

1972-ben kitűnő eredménnyel érettségizett, és felvételt nyert a bu-

dapesti Állatorvostudományi Egyetemre. 1978-ban szerzett diplo-

mát, cum laude minősítéssel. 1983-ban állathigiénikus szakállator-

vos vizsgát tett. PhD dolgozatát a svédországi Agráregyetemen 

(SLU, Uppsala) védte meg 1999-ben.  

Angol és svéd nyelven beszél. 

 

Tíz évig volt a jászapáti Velemi Endre Mg Tsz üzemi állatorvosa. 

1988-tól tudományos munkatárs az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetében. Kutatási te-

rülete a házimadarak fertőző betegségei. 

1992-től a svéd Állategészségügyi Intézetben (SVA, Uppsala) dolgozott, előbb kutatóként, 

majd a baromfi-egészségügyi laboratórium vezetőjeként.  

2001 és 2002-ben vendégkutató a Melbourne-i Egyetem állatorvosi fakultásán, Ausztráliában. 

2007-ben az Európai Unió Élelmiszer- és Állategészségügyi Hivatalának (FVO, Grange) mun-

katársa lett Írországban.  

 

Pályafutása során részt vett egy új lúdbetegség kóroktanának tisztázásában és a gyógykezelés 

kidolgozásában. Doktori értekezését a Mycoplasma gallisepticum fehérjéinek vizsgálatáról 

írta, később baromfipestis és madárinfluenza vírusok laboratóriumi kimutatásával és jellemzé-

sével foglalkozott.  

Harmincnégy tudományos cikk első szerzője, illetve társszerzője. Két, kutatótársaival közösen 

jegyzett, vakcina- és diagnosztikum szabadalom is fűződik a nevéhez.  

Szakértőként több mint ötven ország (EU tagország és Európán kívüli) állategészségügyi szol-

gálatának ellenőrzésében vett részt. 

 

2016 óta nyugdíjas, Budapesten él. 

 

Első felesége Adamovits Mária (1953–1988), akinek az előző házasságából való lányát, Villőt 

(1972–) együtt nevelték föl. Két közös gyermekük született, Vanda (1983–) és Anna Dóra 

(1986–).  

Villő szobrászművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskola hallgatója, Buda-

pesten él. Vanda svéd diplomata, az uppsalai és a New York-i Columbia egyetemen tanult, 

európai országokban teljesít külszolgálatot. Dóra amerikai irodalom és kultúra szakon végzett 

az uppsalai egyetemen, IT koordinátor, Kaliforniában él. 

Második feleségét, Nagy Erikát (1961–) a budapesti kutatóintézetben ismerte meg. Közös gyer-

mekük, Vid György (1993–) több nemzetközi cégnél vállalt már állást Európában és Kanadá-

ban, technikai támogató csoportok tagjaként dolgozik. 

 

Forrás: Dr. Czifra György önéletírása.  

 

Budapest, 2020. 03. 11. 


