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Székesfehérváron nőttem fel, itt ismerkedtem meg
feleségemmel, akivel három gyönyörű gyermeket nevelünk.
Tudatosan készültem az építész pályára, azonban egy rosszul
sikerült rajzfelvételi miatt két ponttal lecsúsztam a BME-ről, így
a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán
szereztem építészmérnöki diplomát. A főiskola alatt, bár
nappalira jártam, végig dolgoztam. 2004-ben diplomáztam, rögtön utána, friss
házasként Írországba, Dublinba költöztünk, ahol végül öt évet töltöttünk el. Lányunk
2009-es születése után költöztünk haza. Ezután a Dunaföldvári etanol gyárnak lettem
projekt menedzsere, amely egy 200 millió dollár értékű zöldmezős beruházás volt. A
beruházás alatt, a tulajdonos jobb kezeként szinte mindennel kellett foglalkoznom:
kivitelezőkkel, tervezőkkel, bankokkal, biztosítókkal, termelőkkel, takarmányosokkal,
közigazgatással. A gyár 2012-es indulásakor kineveztek a cég vezérigazgatójává. Itt
lettem a mezőgazdaság szerelmese, teljes odaadással tanultam, tanulom a szakmát a
mai napig. 2016-ban elcsábított a Hungrana, amit egy hatalmas szakmai kihívásnak
ítéltem meg, így büszkén vállaltam el a feladatot. Ez egy fantasztikus cég, diverzifikált
termék portfolióval, jelen vagyunk az élelmiszeriparban, vegyiparban,
takarmányiparban. 2016 végén címzetes egyetemi docensi kinevezést kaptam a
Gödöllői Szent István Egyetemen, ahol azóta is rendszeresen óraadó vagyok. A
diákoknak a mezőgazdaság, élelmiszeripar és megújuló energia iparról, ezek
összefüggéseiről és globális működésükről tartok előadást. 2017-ben befejeztem egy
MBA képzést a CEU-n.
A Kukorica Klub elnökségi jelölése és kinevezése hatalmas megtiszteltetés, és egyben
nagy felelősség. Életem egyik alap tézise, hogy mindent messziről nézve,
összefüggéseiben kell látni, mert a részletek fontosak ugyan, de elveszik a figyelmet a
dolgok valódi megértéséről. Ezt a holisztikus szemléletet követve dolgozom
kollégáimmal, tanítom gyermekeimet és az egyetemi diákokat is. Vallom, hogy a
magyar mezőgazdaság, ezen belül a kukorica termesztés is hasonló problémákkal
küzd. Ezen kívül komoly problémának ítélem meg a szakma idősödését, hiszen egyre
kevesebb fiatal választja ezt a pályát, egyre nehezebb átadni a családi vállalkozást, sőt
a verseny is egyre nagyobb, amihez folyamatos tanulásra, fejlesztésre van szükség. A
digitalizáció korában roham léptékben fejlődik az a technika, technológia, amivel a
mai gazdák dolgoznak. Ennek ellenére úgy tűnik, a hazai termelés nem éri el azt a
szintet, amire minden körülmény predesztinálná, a mai magyar mezőgazdaság és
kukorica termelés nem a világ legjobbja, ami egyszer talán volt…Azt gondolom, hogy a
Kukorica Klubnak az elsődleges szerepe pont az, hogy ezt a tudást minél szélesebb
körben átadja a gazdáknak, fiataloknak időseknek egyaránt, hiszen a cél közös: egy
versenyképes, hosszútávon nyereséges, gazdasági és környezetvédelmi szempontból
fenntartható gazdaságot kell csinálni az ország minden szegletében.

