
ÖNÉLETRAJZ 

Kiskunfélegyházán születtem 1954. december 9-én. Szüleimmel és öcsémmel 1959-ben a 
fővárosba költöztünk. Itt végeztem el iskoláimat. Katonai szolgálatom után 1974-ben kezdtem 
el tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán. 
Sikeres vizsgáim után 1979-ben kaptam meg okleveles agrármérnöki diplomámat és 
növényvédelmi szakirányult végzettségemet bizonyító betétlapomat. 

Ősztől a ráckevei Aranykalász Mg. TSz.-ben helyezkedtem el, ahol 1980. januárjában 
kineveztek szántóföldi növényvédelmi szakirányítónak. 1981. végéig töltöttem be ezt a 
posztot, ahonnan áthelyezéssel a Fővárosi Növényvédelmi Állomásra kerültem 
növényvédelmi felügyelőnek. 2006. februári kilépésemig ebben a munkakörben dolgoztam. 
Felügyelői munkám során mindvégig kapcsolatban voltam a gyakorlati élettel. Az Óbuda és a 
Rozmaring Mg. TSz.-ek felügyelőjeként közösen alakítottuk szántóföldjeik és gyümölcsöseik 
növényvédelmét, beletanultam az üvegházi dísznövénytermesztés növényvédelmébe is. 

Igazgatói engedéllyel 1983-ban létrehozhattam egy saját céget (Kertvédelem GMK) mellyel 
számtalan közterületi és mezőgazdasági szakmunkát vállaltam. Elsősorban elméleti és 
gyakorlati növényvédelmi megbízásokat teljesítettünk. 

1982 óta részt veszek a növényvédelmi betanított és szakmunkások képzésében, mint tanár. 
1988-ban önálló feladatként rám bízták a fővárosi oktatások szervezését. Évente több ún. 80 
órás tanfolyamot indítottam, ezt a munkámat jelenleg is végzem. 

Növényvédelmi szakcikkeket írok különböző szaklapokba (Növényvédelem, Kertészet és 
Szőlészet, stb), videókat készítek és néhányszor TV nyilatkozatokra is felkértek. Rendszeresen 
előadásokat tartok szakmai konferenciákon, iskolákban, egyetemeken, a rádióban és 
kertbarát körökben. Megalakulása óta tagja vagyok a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamarának, jelenleg a fővárosi szervezet alelnöki posztját töltöm be. 1999. óta 
a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjában titkárként tevékenykedek, 
havonta szakmai klubesteket szervezünk. 2004-ben vehettem át a Szent István Egyetemen a 
talajtani szakmérnöki diplomámat. 

2006-ban megszerveztem és azóta is üzemeltetek egy előrejelző hálózatot, melyet a 
közterületi kertészek és a gazdálkodók használnak. Néhány éve országossá, sőt nemzetközivé 
bővült a megfigyelő rendszer. A vadgesztenye, a puszpáng és a gyümölcsök, zöldségek 
kártevőit követjük a csapdáinkkal. Az aktuális teendőket tartalmazó növényvédelmi 
felhívásaimat és közterületi leveleimet az internetről tölthetik le az érdeklődők. 2010-ben 
kamarai aranygyűrűvel, 2011-ben miniszteri elismerő oklevéllel köszönték meg munkámat. 
2008.-tól 2010.-ig a növényvédelmi szolgáltatással is foglalkozó TOXA-TERV BT. 
alkalmazottja voltam, jelenleg az ügyvezetője vagyok. Budapesti kerületek közterületeinek és 
egyéb intézmények egynyári és fás dísznövényeinek permetezését, gyomirtását végzem illetve 
irányítom a munkákat. 

2016-ban az Év Növényvédősének, majd ugyanekkor, az Év Agráremberének választottak.  

2017–ben meghívtak a Virágos Magyarország verseny zsűrijébe, melyben azóta is részt 
veszek. 

Budapest, 2020. február hó 19. 
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