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Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

egyetemi docens, 2016 - 

bioinformatika, molekuláris- és sejtbiológia 

Miskolci Egyetem  
3515 Miskolc-Egyetemváros 
 

K+F+I 

2009 - A BioDjinn bio-, kemoinformatikai adatbázis és tudásmenedzsment platform alapítója 
(http://biodjinn.com/) 

2005- Acheuron Kft , bioinformatikai és élettudományi tudományos igazgatójaként irányítja 
és felügyeli  a cég gyógyszerfelfedezői adatbázisainak építését és nemzetközi 
bioinformatikai online szolgáltatásait. A szolgáltatás legjelentősebb megrendelője az 
ELSEVIER szakfolyóirat és tudományos könyvkiadó (https://www.elsevier.com/) 

2005- Marie Curie Reintegrációs EU-ösztöndíjjal visszatelepülve az MTA-Szegedi Biológiai 
Központ (SZBK) Biokémiai, illetve a Szegedi Tudomány Egyetem (SZTE) 
Gyógyszeranalitikai Intézetébe, megalapította az MTA-SZBK Molekuláris Sebészeti 
Egységét. 

Ph.D.  oktató: 
 algák, baktériumok, mikro-gombák, emlős sejtek sejtbiológiája, génsebészete 
 gyógyszerhatóanyagok felfedezésének bioinformatikai mesterfogásai 
 gyógyszercélpontok génsebészete és az azokra irányított bioaktív anyagok 

kutatása-fejlesztése a laborasztaltól a betegágyig.  

az SZTE Gyógyszeranalitikai Intézetében a TRPV1 gyógyszercélpontra irányítható 
molekulákon és olyan sejt-terapeutikumok kifejlesztésén dolgozott, amelyek alkalmasak 
lehetnek a krónikus fájdalommal is járó neuropátiák kezelésére, az elviselhetetlen, égető, 
morfin-rezisztens fájdalmak orvoslására és emellett magát a kiváltó okot, vagyis az áttéteket 
képző rákos sejteket is elpusztíthatják. 
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Korábbi tudományos tapasztalatok 1988 - 2004 
Dr. Oláh 1988-tól az MTA Szegedi Biológiai Központjának legfiatalabb kandidátusaként 
Washington (DC, USA) vonzáskörében lévő kutatóintézetben, a National Institutes of Health 
(NIH, Bethesda, MD, USA) rákkutató intézetében a rákterapeutikum rezisztenciával 
kiemelten foglalkozó Dr. Michael Gottesman intézetvezető laboratóriumában (NIH, NCI) 
kezdte el egyre felfelé ívelő kutatói karrierjét. 3 évig „Visiting Fellow”-ként majd egy 
Science-ben közölt cikke után, véleményformáló csoportvezetőként 4 évet töltött az NCI-ban, 
ahol „Associate” státuszban megalapította az SZBK-IN-US „falak nélküli laboratóriumot”. J-
1 vízumát 1996-ban zöldkártyára váltva, tudásalapú biotech-cégekben (RIHGT, SESI) végzett 
kutatásfejlesztést. Tudományos és biotechnológiai tapasztalatát a Georgetown University 
(Washington DC) Biokémiai Intézete „Assistant Professor”-i állással ismerte el, majd 1998-
ban Title42 főmunkatársi kinevezéssel visszatért az NIH-be. Ott a „Krónikus fájdalmak 
génterápiás gyógyítása” világszabadalom társfelfedezőjeként indít (2003 USA szabadalom 
6,596,269), amelyet Dr. Oláh munkatársaival (NIH, NIDCR) 1999-ben jelentett be. Az NIH 
szponzorálta első szabadalma a második gyógyító eljárás, a „Molekuláris Idegsebészet” 
megalapozásában csúcsosodott ki 2001-ben. Ez utóbbi egy új, a TRPV1 gyulladásos 
célmolekulára irányított, szelektív, nem-narkotikus fájdalomcsillapító eljárás 
(PCT/US01/09425), amelynek Fázis I klinikai kipróbálása 2008-ban indult be. Az eddig 24 
betegen tapasztalt kiváló klinikai eredményekkel a Fázis I lezárult, most a Fázis II fogad 
morfin-rezisztens, rákos fájdalomban szenvedő végstádiumú betegeket az NIH-ben:  
(http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00804154?term=NCT00804154&rank=1). 
 

Nemzetközi tudományos 
közlemények 

76 (IF: 240+, idézettség: 2420+, Hirsch index 29, 3-ból 2 már végrehajtott USA szabadalom 
+1 elbírálás alatt). 

Tanulmányok
 

  

Időtartam 1974-1980 József Attila Tudományegyetem, Biológia - Kémia szakos tanár  

Végzettség / képesítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987- Biológia tudományok Kandidátusa 
1999 - gyógyszerfelfedező: 

 morfin-leváltó USA szabadalmak 
 védett klinikai kipróbálás emberben  

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchb
ool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=8338457.PN.&OS=PN/8338
457&RS=PN/8338457 
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00804154?term=NCT00804154&rank
=1 
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Projekt tapasztalatok
 
 

Dr. Oláh Zoltán, és mint konzorciumvezető valamint cégei által elnyert pályázatok: 

Év Program címe Részletek 
2005-2006. Marie Curie hazatelepülési 

ösztöndíj 16 év után az USA-ból 
(EU-s pályázat) 

Követő, kapszaicin receptoron ható 
fájdalomcsillapító 
gyógyszerjelöltek 80 ezer Euro/2év 

2005-2008. Jedlik Ányos Program Acheuron Kft., mint 
konzorciumvezető vállalkozás: Új 
széles-spektrumú, nem-narkotikus 
gyógyszerhatóanyagok új típusa 
gyulladásos fájdalmak és 
neuropátiák kezelésére 410 millió 
Ft/3 év 

2005-2007. Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program 

Neuropáthiás betegségek 
gyógyítása 

2009-2010. Baross Gábor Program Eszközbeszerzés innovatív 
funkcionális élelmiszeripari 
esszenciák kifejlesztésére 

2009-2010. Baross Gábor Program Gépbeszerzés szelektív 
fájdalomcsillapító krém 
kifejlesztéséhez 

2009-2010. Baross Gábor Program Extraháló gépsor beszerzése 
gyógyszer- és funkcionális 
élelmiszeripari hatóanyagok 
előállítására 

2009-2011. Baross Gábor Program Piacosítható kemo-, bioinformatikai 
taxonómiák építése 

2009-2012 Baross Gábor Program Alzheimer-kór ellenes 
gyógyszerjelöltek és innovatív 
funkcionális élelmiszeripari 
esszenciák kifejlesztése 

2010-2012 Baross Gábor Program Szelektív rákterápia 
2011-2012 Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program 
BioDjinn: adat, információ és tudás 
az orvosbiológia területén 

 

2017-                     Miskolci Egyetem Kémiai Intézet        Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
(GINOP-2.3.2-15) 115 millió Ft/4 év

Hálózati együttműködések, 
hálózati tagságok

Dr. Oláh cége az Acheuron kft tagja a Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszternek 
http://www.hctc.hu/tagjaink/37/acheuron-kft/ A klaszter (http://www.hctc.hu/) azzal a céllal 
alakult meg, hogy a Klinikai vizsgálatok és velük kapcsolatos szegmensek kutatás-fejlesztési és 
innovációs potenciálját, piaci pozícióját és versenyképességét erősítse. Az Acheuron Kft 
(www.acheuron.hu) a bioinformatika új generációját képviseli, egyben a morfin-leváltó, 
szelektíven a gyulladásos fájdalomra ható fájdalomcsillapító molekuláris idegsebészeti 
eljárások elterjesztésére szakosodott (www.acheuron.hu/NewsEvents.html). A célmolekula-
szelektív fájdalomcsillapító eljárások kutatása és fejlesztése mellett az Acheuron 
posztgenomikus gyógyszercélpontokra irányított, szakértőkkel házilag kifejlesztett 
bioinformatikai és tudásmenedzsment IT-platformot hozott létre. Többek között 
egészségvédő/megelőző gyógyszereket, táplálék-kiegészítőket fejleszt valamint új, a 
bioiparban alkalmazható immunológiai, molekuláris, gén és őssejt technológiák hazai 
kipróbálására és klinikai bevezetésére végez laboratóriumi kísérleteket, egyben az ezzel 
kapcsolatos tudás terjesztésére szakosodott. Az Acheuron segíti az innovatív orvosbiológiai 
felfedezésekről szóló információk eljuttatását a betegek felé. Az Acheuron különös tekintettel 
koncentrál olyan szakirodalommal vagy szabadalommal támogatott betegségek kezelésére, 
amelyet a gyógyszeripar profit maximalizálásra, vagy kevés esetszámra hivatkozva eddig 
elhanyagolt (orphan drug). Így, a bioinformatikai úton feltárt kezeletlen betegek réspiaca a cég 
fő fejlődési irányát jelöli ki és versenyképességének záloga is egyben. A cég jelenlegi 
egyetemes élettudományi tudásra alapozott „evidence-based, state-of-the-art“ 
gyógyszerfejlesztői profilját Dr. Oláh a tudományos igazgató közleményeinek idézettsége 
fémjelzi.   

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák
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Anyanyelv(ek) magyar  
  

Egyéb nyelv(ek) angol 

  Szövegértés Beszéd Írás 

  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

   kiváló  kiváló  kiváló  kiváló  kiváló 

            
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Dr. Oláh 2013-tól elnökalapítója a VÁsárhelyi TájépítÉSZ (VÁTÉSZ) Népfőiskola 
Egyesületnek, amely a hagyományos, akadémiai, archeo-genetikai és élettani tudás 
népszerűsítésére és terjesztésére jött létre. 

 


