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Budapesten születtem 1954-ben. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
népgazdasági tervező-elemző szakán lettem okleveles közgazda. Előtte fogkrémgyártó 
betanított munkásként és 11 hónapig kalocsai katonaként ismerkedtem a világgal. Mindig 
ugyanabban a közösségben dolgoztam csak a név változott. 1979 és 89 között a 
Vízgazdálkodási Intézetben voltam kutató, majd feltörtem osztályvezetőnek. 89-ben 
kicserélték a cégtáblát és Környezetgazdálkodási Intézet lettünk. 91-ben megunván az állami 
kenyeret a KGI Környezetgazdaságtani Irodája (majdnem teljes létszámban) elhagyta az 
intézetet és megalakította az ÖKO Rt., aki aztán Zrt. lett. Közben 80-ban a katonaságnál 
megtanultam felülről szemlélni a dolgokat, 84-ben pedig egy franciaországi 10 hónapos 
ösztöndíj tágította a világképemet. Jelenleg szakmai igazgatói titulussal büszkélkedhetek. 
Munkáim mindig inkább környezetvédelmiek, mint közgazdaságiak voltak. Életem során 
viszonylag jól megtanultam politikákat, terveket, programokat készíteni, és egész jól értek a 
hatásvizsgálat típusú feladatokhoz. Munkáim során inkább átlátni akarom a dolgokat, mint 
nagyon részleteiben megismerni, viszont ha már részlet akkor az, terepi munka legyen. 
Témafelelősként dolgoztam az első Nemzeti Környezetvédelmi Programon, ami ugyan 
kevéssé valósult meg, de a Környezetvédelmi Miniszter Környezetünkért emlékplakettel 
jutalmazott a munkáért. Cikkek írásával és egyetemi tanítással is igyekszem stílusomon 
javítani, vagy legalább a régit fenntartani. Elnökségi tag vagyok az EMLA egyesületben.

 

Szakterület:
 Környezetvédelmi kutatások
 Környezet- és vízgazdálkodás politika, jogszabály-előkészítésk
 Környezeti és stratégiai hatásvizsgálatok, környezetvédelmi felülvizsgálatok 

menedzselése, készítése
 Környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek pályázatainak menedzselése, 

összeállítása
 Térségi és települési környezeti állapotvizsgálatok, települési környezetvédelmi 

programok

Fontosabb referenciák:
 Az ÚMFT 2011-2013-as akcióterveinek környezeti értékelése (Megbízó: NFÜ) 2010

 Bp. III. ker. Római-fürdői kemping környezeti hatások vizsgálata tanulmány 



elkészítése (Megbízó: III. ker. Polgármesteri Hivatal) 2010

 Klíma törvény tanulmány elkészítése (Megbízó: MTVSZ) 2010

 Gyáli Thermálfürdő Gyáli Thermálfürdő előzetes vizsgálati dokumentáció (Megbízó: 
Pesterv) 2007

 A 2007-2013-as Nemzeti Stratégiai Referencia Keret Operatív programjának ex-ante 
értékelése. A környezet fejlesztési tengely ex-ante értékelése (Megbízó: NFH) 2006

 A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, 
továbbá, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító 
képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az 
EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása (Megbízó: OVF) 2005-2008

 A Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági 
tanulmánya (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2007

 Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, 
országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata (Megbízó: Vízügyi és 
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2008-2010

 Ráckevei-Soroksári Dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 
Projektelőkészítés (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 
2008-2010

 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció SKV-ról szóló jelentés elkészítése 
(Megbízó: POMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs projekt Iroda Kht.) 2005

 Részletes környezetvédelmi útmutató (II.) megalapozása és kidolgozása az EU 
támogatásokból megvalósítandó intézkedések és projektek környezetvédelmi 
minősítéséhez, értékeléséhez (Megbízó: KVvM) 2004

 Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának Stratégiai 
Hatásvizsgálata. (Megbízó: RKK) 2004

Fontosabb előadások, publikációk:
 Előzetes vizsgálat - hatásvizsgálat – IPPC - Környezetvédelmi kiskönyvtár 16. 2007 

Complex Kiadó

 A Széchenyi terv autópálya fejlesztési programjának stratégiai környezeti 
hatásvizsgálata - MTA Társadalomkutató központ – Műhelytitkok - Környezetpolitikánk 
európai dimenziói 2004.

 Pour une économie soucieuse de l’environnement en Hongrie, La crise de 
l’environnement á l’est, L’HARMATTAN Paris 1993

 Az átmeneti időszak környezeti problémái. Figyelő 1991

 Vásárhelyi terv Továbbfejlesztése – Környezeti hatásvizsgálatok - KvVM – Az 
árvízkezelés kihívásai a XXI. században, 2003.

 Környezeti hatásvizsgálat jegyzet - Debreceni Egyetem környezetvédelmi 
hatásvizsgálati posztgraduális képzés hallgatói részére, 2001. (azóta többször került 
felújításra)

 Környezetünk és védelme II. kötet, 10. fejezete - szerk. Ligetvári F., kiadta az 
Ökológiai Intézet és DATE 1999-ben, a PHARE HU-94.05-02-01-L012-23 projekt 
keretében

 Hatásvizsgálat, felülvizsgálat - Környezetvédelmi kiskönyvtár 4. 1997. Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó

 Cikkek aktuális témákról esetenként az ÖKO lapban 1992 óta


