
Név: Csupor Dezső 

 

FKA domén: Élettudományok 

 

Szűkebb szakterület: fitokémia, 

fitofarmakológia 

 

Kulcsszavak: analitika, preparatív 

növénykémia, fitoterápia, toxikológia 

 

Munkahely: Szegedi 

Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet 

 

Munkahelyi honlap: www.pharmacogmosy.hu 

 

Kapcsolat: csupor.dezso@farmakognozia.hu 

 

Közlemények elérhetősége  

Google Scholar: https://scholar.google.hu/citations?user=wdXSilQAAAAJ&hl=hu  

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001143  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4088-3333  

 

Tagság időtartama: 2019-2023 

 

 

Bemutatkozó szöveg: 

Csupor Dezső habilitált egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai 

Intézetének munkatársa, 2018 óta az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese. 

Kutatási területe a fitoanalitika, bioaktív növényi anyagok izolálása, kémiai és farmakológiai 

vizsgálata. 57 nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos cikk szerzője, független 

idézettsége 543. A Fitoterápia című tárgy oktatója gyógyszerész- és orvostanhallgatók 

számára. Több egyetemi jegyzet és szakkönyv szerzője, szerkesztője. Az Európai 

Gyógyszerügynökség gyógynövényekkel foglalkozó szakbizottságában éveken át képviselte 

Magyarországot, az európai fitoterápiás társaságok ernyőszervezete, az ESCOP tudományos 

bizottságának tagja, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény 

Szakosztályának elnöke. Több kutatási és K+F pályázat nyertese, résztvevője. Elhivatott a 

tudományos ismeretterjesztés iránt, ilyen céllal több könyv, blog és weboldal szerzője, 

szerkesztője. Nős, három fiúgyermeke van. 

http://www.pharmacogmosy.hu/
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Detailed profile: 

Dezső Csupor is an associate professor at the Department of Pharmacognosy, University of 

Szeged. Since 2018, he is the vice dean of the Faculty of Pharmacy. His research interest 

covers phytoanalytics, isolation and pharmacological investigation of bioactive metabolites of 

plants. He is the author of 57 research papers with an independent citation number of 543. His 

teaching activity includes Phytotherapy for pharmacy and medical students. He is the author 

and editor of several textbooks and books. He represented Hungary in the Committee for 

Herbal Medical Products of the European Medicines Agency for several years and is currently 

the member of scientific board of the European Scientific Cooperative on Phytotherapy and 

the president of the Medicinal Plant Section of the Hungarian Society for Pharmaceutical 

Sciences. Dezső Csupor is the participant or holder of several research and R&D grants. He is 

devoted to popular science, is the founder, writer and editor of blogs, webpages and books 

focusing on the dissemination of science for public. Married, father of three sons.  
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