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1946. március 8-án Budapesten született. 
Az ELTE diplomájának megszerzése után 

1969-től dolgozott az Országos Érc- és 
Ásványbányák nevű vállalatnál, majd onnan 
átkerült a Magyar Állami Földtani Intézetbe, 
ahol a nagy létszámú földtani osztály vezetője 
lett, s máig összetartó kiváló közösséget formált 
az ide csoportosított fiatal szakemberekből. 
Doktori címét az 1970-es évek közepén a 
mátrai teléres ércesedés genetikai vizsgálata 
területén végzett kutatásaival szerezte. Számos 
sikeres munka mellett nevéhez fűződik a recski 
mélyszinti fúrásos kutatás 1984-es lezárása, 
vagyonbecslése. Innen került a vállalati 
központba, Budapestre 1985-ben, ahol a 
vállalat megszűnéséig dolgozott. Közgazdasági 
szakmérnöki diplomát szerzett, és ennek 

később a vállalat kereskedelmi és marketing részlegének vezetésekor vette 
különös hasznát. 

Az Országos Érc- és Ásványbányák privatizációja után 1991-ben a 
megalakult Mineralholding Kft ügyvezetője, résztulajdonosa lett, amely 
utódintézményként folytatta az ipari ásványok kereskedelmét, de egy gyors 
piackutatás után megkezdte a mikroöntözési és automata parköntözési 
technológiákhoz szükséges eszközök importját Izraelből, Olaszországból, 
Görögországból, Németországból, Spanyolországból, majd néhány évvel később 
az USA-ból, ami végül is önálló üzletággá nőtte ki magát. 

Ebben a pozíciójában dolgozott egészen a haláláig. Stabil, fenntartható 
portfolióval rendelkező vállalatot hagy az utódokra. 

Számos szakmai szervezetnek volt a tagja és vezető tisztségviselője. Többek 
között részt vett a Magyar Geofizikusok Egyesületének, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Magyar Természettudományi 
Társulatnak a munkájában, és 2012-től elnöke volt 2 cikluson keresztül a 
Magyarhoni Földtani Társulatnak. 

A Magyar Öntözési Egyesület társelnöki tisztségét 2004-ben vállalta el. 
Horváth Ákos Zoltánnal együtt három cikluson keresztül vezették a közhasznú 
szervezetet. A két évvel korábban szerveződött egyesület tevékenységének 
elindításában, a szervezet stabilizálásában, fenntartásában elévülhetetlen 
érdemeket szereztek. Szintén az elnökségük alatt több öntözőgazdasággal 
alakult ki a mai napig tartó együttműködés, és a vállalkozások szponzori 
tevékenységének köszönhetően az egyesület bevételei is megerősödtek. Minden 
évben megemlékeztek a Víz Világnapjáról, és számos szakmai látogatáson 



 

vehettek részt az egyesület tagjai. Jelentős előmozdítója volt a rokonszakmák 
közeledésének, együttműködésének. 

Emberségét, józan gondolkodását, közösséget összefogó egyéniségét jó 
példaként fogjuk, fogják idézni. 

Kedves Csaba, nyugodj békében! 


