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GÖNCZINÉ DR. SZABÓ TERÉZIA

Göncziné dr. Szabó Terézia 1952. december 25-én 
Mérkvállajon született, s itt járt általános iskolába is. 
1971-ben a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
speciális matematika tagozatán érettségizett.

Felsőfokú tanulmányait 1976-ban a nyíregyházi 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola biológia
földrajz szakán kezdte, majd a József Attila 
Tudományegyetemen fejezte be a biológiai szakos 
középiskolai tanári oklevél megszerzésével 1979-ben.

1976 februárjától a szerencsi Bocskai István 
Gimnáziumban tanított biológiát, majd 1978-tól a 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola Állattani 
Tanszéken folytatta oktatói munkáját.

Az egyetemi évek alatt kutató munkáját a megye 
humánbiológiai, embertani arculatának megismerésére 

irányította. Szakdolgozatát a szegedi Embertani Tanszéken készítette, „Szabolcs-Szatmár 
megye fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata” címmel, melyet folytatva 
1982-ben egyetemi doktori címet szerzett.

Humánbiológiai kutatásait a régió gyermek és fiatalkorú lakosainak körében végezte s 
konferenciákon, tanulmányokban szolgáltatott adatokat a növekedésük, fejlődésük 
sajátosságairól. Kiemelt kutatási területe a fogyatékossággal élő gyermekek komplex 
humánbiológiai vizsgálata, melyet tízévente megismétel növekedésüket, bőrlécrendszeri 
és kórtani jellegzetességeiket tanulmányozva. A szekuláris változások területén -  Rajkai 
Tibor e területen végzett munkásságát folytatva -  a téglási gyermekek és a főiskolai 
hallgatónők körében végez antropológiai felméréseket. Ma már félévszázados változások 
eredményeit tanulmányozhatja. Országos növekedés vizsgálatokba bekapcsolódva több 
hazai, neves antropológussal dolgozhatott együtt -  Nemeskéri János, Eiben Ottó, Farkas 
Gyula, Buday József -  akik irányt adtak munkájának.

Évtizedeken át vezette a Nyíregyházi Főiskola Humánbiológiai diákkörét, s tagja volt 
az Országos Diákköri Tanácsnak. 1997-ben szervezőtitkára a XXIII. OTDK 
Természettudományi szekciójának.

Az utóbbi években az alkalmazott tudomány került munkásságának előterébe. 
Gyógypedagógiai felnőttképzési programokat, gyógypedagógiai és egészségtani 
továbbképzéseket, szakirányú képzéseket koordinál. Évek óta ezen a területen 
szakértőként is dolgozik. Bekapcsolódott a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációs törekvéseinek megvalósításába a térség civil szervezeteit, 
alapítványait támogatva.

A Nyíregyházi Főiskolán 35 éve vesz részt a biológus hallgatók képzésében -  
elsősorban állatanatómia, humánbiológia és egészségtan tárgyak oktatójaként. 
Segédanyagokat, jegyzeteket készített és pályázatok révén korszerűsítette e tárgyak 
elméleti és gyakorlati feltételeit.
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Évek óta középszintű érettségi, majd emeltszintű biológiai érettségi elnöki feladatokat 
lát el.

Kutatási területe révén 2002-ben felkérték a főiskola fogyatékosügyi koordinátorának, 
majd az Esélyegyenlőségi Iroda vezetőjének.

Tevékenysége révén elkötelezett a felsőfokú képzésben résztvevő, fogyatékossággal 
élők tanulmányainak és életvitelének támogatásában. Tagja az Országos Fogyatékosügyi 
Tanácsnak, a NEFMI keretein belül.

Több tudományos és közéleti társaságnak is tagja, így az MBT Embertani 
Szakosztályának, az ÉFOÉSZ-nek, az Új Tamai Ottó Egyesület-nek, a Down Egyesület
nek.

Munkásságát több alkalommal különböző területeken ismerték el. Az oktatásügy 
„Kiváló dolgozója” lett 1986-ban, majd 2009-ben a főiskola „Kiváló oktatója”. A 
diákkörös hallgatók tevékenységének a támogatásáért 1991-ben a „Témavezető mester” 
címet kapta meg.

A fogyatékosügy területén végzett munkáját a megye fogyatékossággal élőket 
támogató egyesületei dicsérő oklevéllel ismerték el több alkalommal. A gyógypedagógiai 
humánbiológiai kutatásaiért 2011-ben az ÉFOÉSZ Elnöksége Emlékérmet adományozott 
a számára.
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