
Szakmai önéletrajz 
  
  
  
1. Személyi adatok 
  
Név:                            Dr. Mátray Árpád 
Anyja neve:                  Sághy Irén 
Születési idő:                1945. július 26. 
Születési hely:               Egyek 
Családi állapota:           nős 
  
  
2. Szakképzettség: 
  
- Állatorvos, Állatorvos – tudományi Egyetem, Budapest, 1969. Dipl. sz.: 81. 
- Szarvasmarha – egészségügyi szakállatorvos, Budapest, 1973. Dipl. sz.: 36. 
- Állatorvosi akupunktúra szakvizsga, Budapest 1993. 
- Klasszikus homeopata, London – Budapest, 1997. Nemzetközi Dipl. sz.: 14. 
  
  
3. Munkahelyek és beosztások 
  
  
- 1969-1974 – Börzsönyalja MgTsz, Diósjenő: üzemi állatorvos  
- 1974-1978 – Békéscsabai ÁG. Telegerendás: üzemi főállatorvos  
- 1978-1993 – Mg. Kominát Bábolna: üzemi főállatorvos, SPF sertésprogram vezető, 
sertéstenyésztési főmérnök, minőség-felügyeleti főosztályvezető 
- 1993-tól Komárom-Esztergom megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
hatósági főállatorvosa, főtanácsos, Bábolna 
- 1993-tól Mátray-Ház Kft. magánállatorvosa, Bábolna 
  
  
4. Oktatói tevékenység, előadások 
  
  
- 1982-1989 – üzemi, megyei és országos szakmai rendezvényeken előadások az SPF 
sertéstenyésztés gyakorlati tapasztalatairól.  
- 1987-1989 – Állatorvos-tudományi Egyetem V. évf. „Az SPF sertéstenyésztés közgazdasági 
vonatkozásai” (Üzemgazdasági Tanszék – meghívott előadó). 
- 1996-tól – Állatorvos-tudományi Egyetem a „Homeopátia állatorvosok számára” posztgraduális 
képzés állandó előadója, 2005-től a képzés vezetője. 
- Agrártudományi Egyetem Gödöllő: „Homeopátia” című előadások megtartása (Ökológiai 
Mezőgazdasági Tanszék) 
- 1997-től – a kétévenként megrendezésre kerülő „Alternatív módszerek az állatgyógyászatban, 
állattartásban és élelmiszertermelésben” című országos konferencia létrehozója, szervezője és 
előadója. 
- 2000-től az Észak-karéliai Biogazdálkodók Szervezetének (Joensuu-Finnország) meghívott 
előadója és állategészségügyi szaktanácsadója. 
- 2001-től a Szent István Egyetem Állatorvos – tudományi Karán graduális képzésben a kétévente 
meghirdetett „Alternatív állatgyógyászat” című fakultatív tantárgy megteremtője, szervezője, 
témafelelőse és előadója. 
-  2005-től  ugyanitt az Egyetem felsőfokú posztgraduális képzési programjában a nemzetközi 
diplomát adó homeopata állatorvosképzés szervezője, vezetője és előadója.   
- Megyei, országos és nemzetközi szakmai rendezvényeken előadások az alternatív és komplementer 
módszerek, ezen belül főként a homeopátia gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről.  
- Rendszeres publikálás szakmai (MÁL, Kamarai Hírek, Simile, Homeopata Hírmondó) és 
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ismeretterjesztő lapokban (Lovas Nemzet, Telivér, Macska). 
- „Az ökológiai baromfitartás” című szakkönyv társszerzője.(Mezőgazda kiadó, 2001) 
- „A család állatorvosa ” című ismeretterjesztő szakkönyv társszerzője.(Kossuth kiadó, 2004) 
- „Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai” című egyetemi tankönyv szerkesztője és 
társszerzője.(Mezőgazda kiadó, 2005) 
  
  
5. Tevékenység szakmai szervezetekben  
  
  
- Magyar Állatorvosi Kamara megyei szervezet SZATOK Bizottság elnöke. (1998 – 2004) 
- Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elnökségi tagja.(1993- tól) 
- Magyar Lovas Kör Állatorvosi Bizottság elnöke. 
- Magyar Biokultúra Egyesület állategészségügyi szaktanácsadója. 
- Magyar Állatorvosi Kamara Alternatív Tagozatának megalapítója (2005. február) és első elnöke.  
  
6. Szakmai elismerések 
  
- 2007. Magyar Állatorvosi Kamara, Prof. Mócsy János emlékérem. 
  
  
                                                                                              Dr. Mátray Árpád 

Page 2 of 2Szakmai önéletrajz

2007.10.30.mhtml:file://C:\My Webs\ayurveda.hu\Ayurveda\web-content\20070929conf_cv\CV-...


