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Képzés, továbbképzés: 
 
(1987) Oklevél: EU Közgazdaságtan- és Politika, Ghent Állami Egyetem 
(1981) Agrárgazdaságtan, Kandidátus: Mezőgazdasági fejlesztés Szudánban 
(MTA),(1968),Mezőgazdaságtudományi doktor (PhD) és (1963) okleveles agrármérnök (MSc). 
 
Munkahely, beosztás, tevékenység: 
 
(2011-) Szent István Egyetem Gödöllő, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
nemzetközi főtanácsadó; Nemzetközi Fejlesztési és Trópusi Tudományok Tanszék c. 
egyetemi tanár;PhD témavezető(az afrikai országok mezőgazdaságának fejlesztése). 
(2018-2015) Uganda, KÜM,FM,AHU projekt: egyetemi hallgatók szaktanácsadói 
képzése(világ mezőgazdaság, CAP, Magyar mezőgazdaság, korszerű információs rendszerek, 
a területi szaktanácsadó feladata a vidékfejlesztésben, az ország agroökológiai egységeinek 
legmegfelelőbb vetésforgók összeállítása.) 
(2017-2016)Magyar Parlament (IPU).Tanácsadó a legfejletlenebb afrikai országokkal (Szub-
Szahara együttműködés feltárása lehetőségek, kihívások), gazdasági, mezőgazdasági, 
vízgazdálkodási, szociális és oktatási területen. 
(2013-)Afrikai Magyar Egyesület (NGO). Az afrikai országokkal való  együttműködés 
területének feltárása, együttműködés a hazai oktatási, kutatási intézményekkel, a hazai, 
illetve külföldi diplomáciai testületekkel. 
(2007-2008) Szudán kijelölt tiszteletbeli konzulja 
(2005-2004) Szudán, Brüsszel, Egyiptom; Eritrea, Róma konzultánsa, Euro-Mediterran 
Partnerség, Afrika élelmiszerellátása. 
(2004-2000) Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Jean Monnet professzor, valamint SZIE 
vendégprofesszor (európai- és világgazdaság). 



 

(1999-1994) Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Koppenhága, mezőgazdasági és gazdasági 
tanácsos Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban: Magyarország EU 
tagságának előkészítése. 
(1993) FVM, miniszteri főtanácsadó. 
(1992-1991) Magyar Agrárkamara nemzetközi főtanácsadó. 
(1991-1986) Pannon Agrártudományi Egyetem, Alkalmazott Üzemtani Tanszék, 
tanszékvezető. SZIE vendégprofesszor, nemzetközi mezőgazdasági szervezés, vezetés, 
fejlesztés. 
(1987) Brazília, UNDP-FAO, konzultáns, brazíliai agrárreform. 
(1985-1977) Agrártudományi Egyetem Gödöllő, egyetemi docens, világgazdasági ismeretek, 
illetve Külkereskedelmi Minisztérium (export-import vállalatok) Közel-keleti, afrikai 
tanácsadó. 
(1984) Magyarország, FAO konzultáns, mezőgazdasági intézményrendszer kialakítása. 
(1976) Szudán, MÉM-KÜM delegáció tag, együttműködés bővítésének feltárása. 
(1973-1971) Szudán, UNDP-FAO”Jebel Marra Project” Darfur, farm menedzser. 
 
Újabb és egyéb tevékenységek: 
-Afrikáról (migráció, mezőgazdaság): 150 előadás, 27 TV riport, 50 rádió-riport, 130 
publikáció. 
-Tudományos minősítő tevékenység: témavezető3, opponens10, titkár6, tag 19 alkalommal 
CMTA, Tudományos Minősítő Bizottság). 
-Nemzetközi Konferenciák: elnök 6, titkár 10, szekció-nyitóelőadó 12 alkalommal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


