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A 1960-ban Debrecenben születtem. Kertész szakmát a hetvenes években szereztem meg, ami után katonaidőmet
letöltve kezdhettem meg tanulmányaimat a Kertészeti Egyetemen. Felsőfokú végzettségeimet kertészmérnökként és
később a GATE-en mérnöktanárként szereztem meg. Nyolcévnyi szakmában eltöltött eredményes munkám alapján
kaptam felkérést Schmidt Gábor professzor úrtól doktori fokozat megszerzésére. 32 éves szakmai tapasztalatot
szereztem a növénytani, kertészeti, ökológiai és pedagógiai szakterületeken. 1985-től 2005-ig az ELTE Botanikus
Kertben főkertészi feladatokat láttam el. 2005-től igazgatója vagyok az intézménynek.
Két egyetem címzetes docenseként, középiskolai kutatótanárként, valamint mérnöktanárként oktatok és konzultálok
az egyetemeken és a technikumban. Diplomamunkások és doktoranduszok konzulenseként, munkáik bírálójaként,
szakmai órák rendszeres előadójaként dolgozom a Szent István és az Eötvös Loránd Tudomány-egyetemeken.1987 óta
aktív szerepet vállalok a hazai kertészképzésben. Az FM és a NAK által regisztrált szaktanácsadó és vizsgaelnök
minősítéssel rendelkezem. Részt vállalok a felsőfokú képzésben is. Tankönyvek jegyzetek és szakkönyvek valamint
számtalan szakcikk írója, társírója vagyok. Tudományos eredményeimet angol és német nyelven is publikálom a hazai
és külföldi folyóiratokban.
Nemzetközi szakmai kapcsolataim kiterjedtek. Tanulmányútjaim során számtalan növényritkasággal, szakmai
információval segítem a hazai gyűjteményeket és a kutató, oktató intézményeket.
A meglevő gyűjtemények fejlesztése mellett, a genetikai alapok fejlesztése keretében újak létrehozásában segédkezek.
Részt veszek a tordasi fajtakísérleti állomáson létrehozott ginkgo fajtagyűjtemény kialakításában.
Több mint húsz éve folytatok honosítási, fajtanemesítési kutatásokat. Mintegy száz szelektált változatom közül 15 fajta
állami elismerést nyert. Három klón közösségi fajtaoltalom alá került. Lagerstroemia honosítási tevékenységem
eredményét a 2004. évi Hortus Hungaricus kiállításon aranyéremmel, a 2005. évi Plantarium kiállításon ezüstéremmel
értékelte a bíráló bizottság. 2006-ban az év kertésze címet adományozta számomra a Dísznövény Szövetség és
Terméktanács. Nemesítési munkám elismeréséül 2013-ban a Fleischmann Rudolf díjat vehettem át.
Kertészeti, botanikai kutatásokban részletesen foglalkozom a hibridciprusok és a ginkgo fajták morfológiájával,
kertészeti alkalmazhatóságával és szaporítás technológiájuk kidolgozásával. Az innovációs kutatás érdekében
létrehoztam a Pannon Breeding programot.
Az új változatok hazai akklimatizációs és díszítő értékű vizsgálataiban is közreműködök.
Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Kertészeti Tanácsnak, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének
és elnöke a Magyar Díszkertészek Szövetségének és ezáltal segítem a szakma hazai képviseletét és fejlesztését.
Aktív faiskolai termesztőként gyakorlati segítséget nyújtok a hazai termesztők számára a szaporításmódok
kidolgozásában, az új fajták elterjesztésében.
Szakmai ismeretterjesztő szerepet vállalok a média közvetítésével és népszerűsítő előadások tartásával.
Munkatársaimmal 2009 és 2012 között megterveztük és végrehajtottuk a Füvészkert teljes körű fejlesztését, valamint
a gazdálkodásának és működtetésének átalakítását sikeres hazai és uniós pályázatok elnyerésével.
2010-ben az ELTE Pro Universitas arany fokozatának adományozásával ismerte el munkámat.
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