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„1940. október 26-án Jászberényben egy népes családba szület-

tem. 

Apám Sárközy Imre akadémiai okleveles gazdálkodó, aki a szo-

cialista érában kuláknak lett titulálva és kénytelen volt segéd-

munkásként dolgozni, ami nagyban befolyásolta életünket. Az 

akkori, szegényes családi és továbbtanulási körülményeink miatt 

– dr. Sárközy Ferenc kórházi főorvos lett nevelőapám, kinek – 

részben – az előre jutásomat köszönhettem.” 

Tanulmányok, szakmai életpálya: 

„Általános iskola és gimnázium Jászberényben. 

1959-ben a Lehel Vezér Gimnáziumban kitüntetéssel érettségiz-

tem. 

1959–1961 között MÜM 30-as Ipariskolai tanuló voltam Budapesten. Finommechanikai mü-

szerész képesítést kaptam, majd a szakmai gyakorlatot a Finommechanikai Vállalatnál foly-

tattam. 

1961–1967 között végeztem tanulmányaimat a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egye-

temen. 

1967-ben általános orvosi diplomát kaptam – »summa cum laude« eredménnyel. 

 

 
 

1967–1970 között a budapesti II. Sebészeti Klinikán voltam tanársegéd. 

1970. október 21-én a fennálló politikai helyzet miatt elhagytam Magyarországot és Németor-

szágba költöztem. 



1970. december15-töl 1972. január 31-ig Borkenben (Westfalia) és Düsseldorfban, (Nordrhe-

in) dolgoztam mint sebész asszisztens. 

1972. februártól 1974 szeptemberéig a Medizinische Hochschule Hannover, Fül-orr-

gégészetén dolgoztam mint asszisztensorvos. 

1974. októbertől 1978 novemberéig asszisztensorvos, majd alorvos voltam a stuttgarti Olga-

hospital Fül-orr-gégészeti osztályán. 

1976-ban fül-orr-gégész szakorvosi vizsgát tettem. 

1977 végén megkaptam a német állampolgárságot. 

1978-ban jutottam a német „Approbatio“-hoz, amely a magyar orvosi diplomám elismerését 

jelentette. Ez tette lehetővé, hogy egy magán-rendelőt nyithassak. 

1979. januártól 1986 szeptemberéig Augsburgban önálló fül-orr-gégészeti rendelöm volt. 

(200/m2-en, beépített műtővel, műtét utáni fektetővel stb.) 

Ezt a tevékenységemet a fokozódó anyagi nehézségeim miatt 1986-ban a praxisom eladásával 

be kellett fejeznem. 

Ez vezetett már 1985 szeptemberében az arab világba. 

1985–1989 között konzultáns fül-orr-gégészként alkalmaztak a Mowasat Hospitalban/ 

Kuwait. Itt ért az a megtiszteltetés, hogy megoperálhattam a Kuwaiti uralkodó, Sheik Jaber, 

két fiát. 

Az egyre közelebb jövő Irak-Irani háború miatt 1989 novemberében visszatértem Németor-

szágba. 

1990–1991 között fül-orr-gégész alorvos voltam a Rüsselsheimi városi kórházban. 

1992–1995 között konzultáns fül-orr-gégész voltam a Security Forces Hospitalban, Riadban  

(Szaud-Arabia). Itt szintén az a megtiszteltetés ért, hogy megoperálhattam a mostani uralko-

dó, Salman király fiát. (Annak idején Salman még csak herceg volt és az 5 millió lakost szám-

láló Riad település polgármestere.) 

1995–1996. St. Moritz/Samedan, Dr Hosch munkatársa az Ober Engadini kerületi kórházban. 

1997–2002 között konzultáns fül-orr-gégész az Al-Shatti privát kórházban, Muscat/Oman. 

Ez a kórház volt az ország elsö privát kórháza, amelynek a tervezésében, a létrehozásában és 

a Fül-orr-gégészeti osztály vezetésében – mint helyettes igazgató is tevékenyen kivettem a 

részem. 

2002–2006. Suleiman Habib Medical Center/ Riad, konzultáns fül-orr-gégészi státuszban 

dolgoztam. 

2006–2007 között fül-orr-gégész alorvosként dolgoztam a Remscheid városi kórházban (Né-

metország). 

2007–2010. mint Fül-orr-gégész alorvos a Weinviertel Klinikum Mistelbach/ Ausztria. 

2010–2013, Dr. Manfred Hofmann a két rendelöjének a vezetésével bízott meg – Gänserndorf 

és Groß Enzensdorfban (Ausztria). 

2013–2015. Két német kolléga praxisában helyettesítettem. (Hannover és Krefeld) 

2016 januárja óta ismét önállóan dolgozhattam a Marktdrewitzi Family Med. Orvosi köz-

pontban, ahol módom volt a rendelöt az elképzeléseimnek megfelelöen berendezni. 

2018-tól a Helios Kliniken – Fül-orr-gégészetén Plauenben dolgozhatok (Szászország). 

A fent említett számos munkahely és még több munka mellet szakmai publikációkra nem ma-

radt sohasem idő, de ennek ellenére részt vettem 3 fül-orr-gégész világkongresszuson, számos 

európai szimpóziumon, közelkeleti továbbképzésen. 1995 májusa óta tagja vagyok az Europe-

an Facial Surgery társaságnak. A német fül-orr-gégészeti társasági tagságomat kénytelen 

voltam, a 17 éves arab világban való tevékenységem miatt beszüntetni. 

Családi állapotom, Két félresikerült házasság után, amelyek gyermektelenül végződtek 2013-

ban újraházasodtam.” 

Nyelvtudás: 

Német, angol (felsőfokú). 

Arab-olasz (társalgási szint). 


