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Szakképzettség  

1997  Agrártudományi Egyetem, Debrecen: PhD tud. fokozat a mezőgazdaság-tudomány terén  

1993  Agrártudományi Egyetem, Debrecen: Egyetemi doktori fokozat (summa cum laude) növény-

nemesítés szaktudomány területén 

1990-1992 Oklahoma State University, Agronomy Department, Stillwater, USDA-ARS, Beckley, Iowa 

State University, Ames IA, USA: Vendégkutató, USDA-ösztöndíjas, növénynemesítés és ge-

netika kurzusok hallgatása, talaj-növény interakciók tanulmányozása 

1990 óta folyamatosan részt vesz és előadásokat tart hazai, nemzetközi szimpóziumokon 

1984  Agrártudományi Egyetem, Debrecen: Okleveles agrármérnöki diploma 

1974  Kertészeti Főiskola, Kecskemét: Növénytermesztési üzemmérnöki diploma 

 

Nyelvek: 

1996  Orosz állami nyelvvizsga 

1988  Angol állami nyelvvizsga 

 

Munkahely, munkakör, szakmai tevékenység 

2015-  Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged, ügyvezető igazgató 

2012-  Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged, tudományos osztályvezető 

1997-  Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged, tudományos főmunkatárs, vezető nemesítő 

1992-97: Gabonatermesztési Kutatóintézet, Szeged, tudományos munkatárs, tud. csoportvezető 

1980-91: Gabonatermesztési Kutatóintézet, Szeged, Búzanemesítési Osztály, intézeti mérnök 

1977-79:  Gabonatermesztési Kutatóintézet, Szeged, Vetőmag Osztály, szakelőadó 

1975-76:  Katonai szolgálat (másfél év) 

1974-75: Mg. Termelőszövetkezet, Mélykút, gyakornok 

 

Fő tevékenysége a kalászos gabonák (azon belül is elsősorban a búza és tritikále) fajtaelőállító és fajta-

fenntartó nemesítése, vetőmagtermesztése, és az ehhez kapcsolódó módszertani kutatások végzése. Ve-

zető- vagy társnemesítője több mint harminc államilag minősített magyar búzafajtának (30 T. aestivum, 4 T. 

durum), 4 új tritikále fajtának, továbbá hat, az USA-ban bejegyzett izogén vonalnak. Fajtafenntartója a ha-

zánkban legrégebben (immár 40 éve) termelésben lévő, kiváló minőségű Jubilejnaja 50 búzafajtának. Len-

gyel nemesítőkkel kooperálva, négy kiváló tritikálé és egy rozs fajtát honosított. Az utóbbi években állami 

elismerést kapott 4 saját tritikálé fajtája is, melyek igen gyorsan terjednek a termelésben. Hazánkban elő-

ször állított először tavaszi vetésű tritikálét (GK Idus, 2008). Jelenleg az állami fajtakísérletben több őszi 

búza, és őszi és tavaszi tritikále fajtajelöltje van vizsgálat alatt. Az általa vezetett osztályon folyik az összes 

szegedi kalászos gabona fajtáinak a bázist képező, törzskeverék vetőmag előállítása. Harminc szellemi 



szabadalom, ill. oltalom társalkotója. Rendszeresen publikál, egyetemeken, hazai és nemzetközi konferen-

ciákon ad elő. Eddigi publikációk száma: meghaladja a 220-at, kb. fele angol nyelven olyan szaklapokban 

is, mint a Crop Science, Plant Breeding, Soil Sci. Plant Anal., Cereal Res. Communication. Eddigi 

citációinak száma: kb 200. Rendszeres nemzetközi szakmai kapcsolatot tart, együttműködik amerikai, me-

xikói, görög, román, olasz, dél-afrikai, lengyel, német kutatókkal. Több nemzetközi konferencia tudományos 

bizottságának tagja, ill. fő szervezője. A Vetőmag újság, valamint a Cereal Resesarch Communication 

szaklap szerkesztőbizottsági tagja. 

 

Fő kutatási területei 

1.)  Gabonafélék alkalmazkodóképességének és stressztűrésének növelése 

2.)  A lisztminőség/beltartalom növelésének nemesítési vonatkozásai, szelekciós módszerek tanulmányo-

zása és alkalmazása a nemesítés különböző fázisaiban. A tritikále takarmányozási és humán célú fel-

használásának kutatása. 

3.)  Tritikále és rozs, búza, árpa, tönköly nemesítés, adaptációs vizsgálatok, metodikai kísérletek 

4.) Az utóbbi 15 év során több mint 15 hazai és nemzetközi kutatási pályázat felelőse   

 

Díjak, elismerések  

2009  Miniszteri Elismerő Oklevél 

1996-99  OTKA Díjnyertes pályamunka (T 019922) témavezető 

1995  EUREKA Project (EU1322) Improvement of Abiotic Stress Tolerance of cereals: a nemzetközi 

project vezetője 

1990-92 Vendégkutatói ösztöndíjak (Iowa State University, Ames, IA; USDA-ARS, Beckley, WV; Okla-

homa State University, Stillwater, OK) 

1990  Soros Fundation Award ($1,000 cash award)  

1990   First Prize of AGRIBITION, Regina, Canada ($350 cash award) 

1983  Kiváló Ifjú Kutató, MÉM díj 

 

Szakmai közéleti aktivitás, hazai és nemzetközi egyesületek 

 Magyar Növénynemesítők Egyesülete – elnök  

 MTA, Növénynemesítési Bizottságának választott tagja és az MTA Köztestületének tagja 

 American Society of Agronomy, Crop Science Society, Madison WI, USA  

 International Triticale Association 

 International Foundation for Sustainable Development in Africa and Asia (IFSDAA) Goettingen, 

Germany 

 Society of Sustainable Agric. And Resource Management, Hisar, India 

 Cereal Research Communications Editorial Board – associate editor 

 Több szakmai folyóirat (Cereal Research Commun, Vetőmag újság szerkesztőbizottsági tagja 

 


