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Szakmai életrajzok 

Dr. Gálos Borbála 

Okl. környezetmérnök, okl. mérnöktanár, adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet. 

Kutatási területek: 21. századi éghajlati viszonyok vizsgálata regionális klímamodellek 

eredményei alapján, erdő – klíma kölcsönhatás elemzése. 

 

Dr. Bidló András 

Okl. erdőmérnök, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 

Környezet- és Földtudományi Intézet. 

Kutatási területek: erdei ökoszisztémák tápanyag- és szénkörforgalmának vizsgálata, a 

termőhelyi viszonyok hosszú távú változása és ennek hatása az erdőállományokra, talajok 

ásványtani vizsgálata, földminősítési és értékelési rendszerek, városi talajok vizsgálata, 

klímaváltozás talajokra – termőhelyekre gyakorolt hatásának vizsgálata.  

 

Dr. Czimber Kornél 

Okl. erdőmérnök, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. 

Kutatási területek: geoinformatika, digitális felületmodellezés, digitális képfeldolgozás, 

digitális fotogrammetria. 

 

Prof. Dr. Mátyás Csaba 

MTA rendes tagja, professzor emeritus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 

Környezet- és Földtudományi Intézet, NEESPI Délkelet-európai Klímahatás Kutató Központ. 

Kutatási területek: erdészeti genetika és nemesítés, ökológiai genetika, erdészeti 

szaporítóanyag-gazdálkodás, klímaváltozás hatáselemzése.  

 

Dr. Kajati György PhD 

Születési hely: Sátoraljaújhely (1975) 

Földrajz szakos középiskolai tanár, terület- és településfejlesztő szakgeográfus (Kossuth Lajos 

Tudományegyetem, 1998-99) 

Doktori értekezés címe: A magyar villamosenergia-ipar posztszocialista átalakulása (2008) 

Az Agria Geográfia Alapítvány és a Kárpátikum Alapítvány elnöke 

Felsőoktatásban eltöltött idő: 16 év az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén (32 db 

szaktárgy oktatása) 

Terület- és településfejlesztő tudományos munkák: vállalati és civil hálózatépítés, külföldi 

tapasztalatok hazai elterjesztése, LHH kistérségi fejlesztő munka, innovációs marketingterv 

készítése, sikeres pályázatok disszeminációja, TÁMOP pályázatokban szakmai munkák, 

konferenciák szervezése, képzések vezetése, szakmai tanulmányutak szervezése és vezetése 

főleg a Kárpátokban és a Kárpát-medencében, civil folyóirat szerkesztése, határon átnyúló 

együttműködések szervezése) 
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Kiss Borbála 

1984. február 4-én születtem Mezőkövesden. Általános iskolai tanulmányaimat Bogácson 

végeztem a Bükkalja Általános Iskolában. 1998-ban felvételt nyeltem az Egerben található 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium biológia tagozatára. Biológia-földrajz szakos tanári 

diplomám az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem meg 2006-ban. Tanulmányaimat a 

Debreceni Egyetemen folytattam, itt levelező tagozaton végeztem el a három éves kiegészítő 

földrajz tanárképzést. 2010-ben jelentkeztem az ELTE Földtudomány Doktori Iskola, 

Földrajz - Meteorológia Programjára. Kutatási témám az oktatásföldrajz és a klímaváltozás. 

Tanulmányaim mellett, a Bükkalja Általános Iskolában, Bogácson egy évig, a Figedy János 

Általános Iskolában, Noszvajon és tagiskolájában a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 

Novajon tanítottam 2013 augusztusáig. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz 

Tanszékén és a Tanárképző Központban dolgozom. Beosztásom főiskolai tanársegéd. 

 

Mika János 

Mika János éghajlatkutató, az MTA doktora, egyetemi tanár. Fő kutatási területe az 

éghajlatváltozás, annak regionális sajátosságai és hatásai az élő és élettelen környezetre. Az 

MTMT-ben rögzített kumulatív impakt faktora 29 fölötti. Tudományos tevékenységét a 

Meteorológiai Világszervezet 1999-ben Norbert Gerbier Mumm Díjjal ismerte el. A 

környezeti nevelésbe korábban, mint tudománynépszerűsítő kapcsolódott be. Jelenlegi 

munkahelyén az Eszterházy Károly Főiskolán 2008 óta szakmódszertani kérdésekkel is 

foglalkozik. Munkatársaival és PhD hallgatóival közösen igyekszik hozzájárulni a 

klímaváltozás problémaköre-, továbbá a megújuló energiaforrásokra is támaszkodó, 

energiatudatos életvitel iskolai- és azon kívüli megismertetéséhez. Az EKF Neveléstudományi 

Doktori Iskola kezdete (2012) óta vezetője a Környezeti nevelés és tudatformálás 

alprogramnak. Tagja az Ökoiskolák és Zöldóvodák rendszerét működtető országos hálózat 

Szakértői Tanácsadó Testületének. 

Kertész Ádám 

Kertész Ádám, az MTA doktora, egyetemi tanár tevékenysége a természetföldrajz, 

tájökológia, talajerózió, tájdegradáció, elsivatagosodás, a klímaváltozás következményei, 

környezetkímélő mezőgazdaság, ökoszisztéma szolgáltatások, a földhasználat változása 

témakörökre terjed ki.  Egyetemi oktatóként Magyarországon, Németországban (Universtät 

Trier) és Franciaországban (Université Paris VII) tartott kurzusokat. Számos hazai 

tudományos projekt vezetője, illetve nemzetközi projekt hazai koordinátora (EU FW 

projektek, bilaterális projektek, pl. BORASSUS EU FW 6 INCO, SOWAP EU LIFE, 

MEDALUS II és III EU FW 4 és 5). A COST Action 622, 623 és 634 résztvevője és 

Management Committee tagja. Számos hazai és nemzetközi Konferencia szervezője (pl. 

COST 623 Final Conference, 15th Conference of the International Soil Conservation 

Organization - ISCO).  Az ESSC  (European Society for Soil Conservation) alelnöke, 

korábban az ISCO elnöke.  Az EKTF egyetemi tanára és az MTA CSFK kutatóprofesszor 

emeritus. 
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Dr. Patkós Csaba 

A szerző az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz és Környezettudományi Intézetének 

igazgatója, a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék vezetője, főiskolai docens. 

Doktori (PhD) címét 2005-ben szerezte a Debreceni Egyetemen. 2005 óta a főiskola oktatója, 

számos tantárgy felelőse és oktatója földrajz alapszakon és geográfus mesterszakon is. A 

megújuló energia BSc specializáció, illetve a földrajz alapszak szakfelelőse. Fő kutatási 

szakterülete a terület- és vidékfejlesztés, illetve a megújuló energiák közösségfejlesztésben 

való felhasználása. 2013-ban MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíjat nyert. 

 

Somoskői Soma 

Születési hely: Salgótarján (1990) 

Végzettség: Okleveles geográfus (Eszterházy Károly Főiskola, 2014) 

Szakirányok: Terület-, település- és térségfejlesztő geográfus; Erőforrás- és kockázatelemző 

geográfus; Régiómenedzser geográfus 

Munkahely: MTA CSFK – projektasszisztens (2014 szeptemberétől) 

2012-től a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány önkéntese, 2014-től pedig az Agria Geográfia 

Közhasznú Alapítvány önkéntese is vagyok. Az alapítványoknál eltöltött önkéntesi munkám 

során és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által 2012 augusztusában tartott FLP: 

Forrás-Lendület-Perspektíva című képzésen ismerkedtem meg a nemformális tanulási 

módszerek alkalmazásának lehetőségeivel és módszereivel. Az így elsajátított tudásnak 

köszönhetően már 3 db Európai Uniós, és hazai forrásból finanszírozott projektet is 

megvalósítottunk önkéntes társaimmal együtt, melyek lebonyolításában szinte csak 

nemformális tanulási módszereket alkalmaztunk. 

 

 

Ütőné dr. Visi Judit PhD 

1960 május 1-jén születtem Győrben. A Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem 1987-

ban. Középiskolai tanári diplomámat 1983-ban szeretem meg az ELTE TTK földrajz-biológia 

szakán. 1996-ig az Óbudai Gimnáziumban tanítottam, 1993-tól-1996-ig az iskola 

igazgatóhelyettese is voltam. Ez követően az Országos Közoktatási Intézet (ma Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet) tudományos munkatársaként részt vettem az kétszintű érettségi rendszer 

kidolgozásában, emellett tantervfejlesztőként, tantárgyi szakértőként is dolgoztam. 2007-ben 

szereztem meg a doktori minősítést. 2008-től óraadóként, majd 2010-től fő állásban főiskolai 

docensként tanítok az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén. 2014 januárjától a 

Tanárképző Központ főigazgatója vagyok.  

 

 


