Önéletrajz

1954-ben Nagykátán születtem. Gimnáziumi tanulmányaimat Budapesten a Szerb Antal
Gimnáziumban végeztem, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem
diplomát. Pályám korai szakaszán kezdtem el környezet- és természetvédelemmel foglalkozni.
1984-ben a KISZ Környezetvédelmi Ifjúsági Tanácsának titkára lettem. Segédkeztem a zöld civil
társadalom létrehozásában, alapító tagja voltam a Magyar Természetvédők Szövetségének
(MTVSZ), melynek 2002-ig az elnöki feladatait is elláttam. Az MTVSZ részt vállalt számos helyi
és regionális civil szervezet szakmai és pályázati támogatásában, az országos, az EU és a
nemzetközi környezetpolitika véleményezésében és konstruktív alakításában, a
környezetügyet napirendre tűző parlamenti nyílt napok megszervezésében. A 90-es évek
elején kapcsolódtam be a hazai és nemzetközi környezetpolitikai és a fenntarthatósággal
foglalkozó globáis szakmai és együttműködési folyamatokba. Részévé váltam annak a
nemzetközi civil hálózatnak, amely fellépett a neoliberális gazdaságpolitika ellen és a
fenntartható társadalmak megvalósítását, a fenntartható fejlődést tűzte ki célul. 1996-2002
között tagja voltam a legnagyobb európai környezetvédelmi civil szervezet, az Európai
Környezetvédelmi Iroda elnökségének, melynek 2 évig társelnöki feladatait is elláttam.
Ugyanebben az időszakban tagja és két évig elnökhelyettese voltam az Országos
Környezetvédelmi Tanácsnak. Civil szervezeti vezetőként az ezredfordulón kezdtem el
mélyebben foglalkozni az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásaival, különös tekintettel a
környezetvédelmi, természetvédelmi és fenntarhatósági feladatokra. Nagyobb, sok országot
átfogó projekteket is vezettem, melyek célja civil szervezetek felkészítése volt az Európai Uniós
tagságra. E tevékenységemmel és az ennek során megszerzett tudásommal, tapasztalatommal
függött össze, hogy 2002 tavaszán felkértek, legyek a Környezetvédelmi Minisztérium
helyettes államtitkára. 2003 őszéig láttam el az EU integrációs, a nemzetközi, a
környezetpolitikai és fenntarthatósági ügyekért felelős helyettes államtitkári feladatait. 2004
és 2008 között - ismét civilként - a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke lettem.
2008-ban új kihívásként az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsa létrehozásán
munkálkodtam, 2008. augusztusától ennek titkárságát vezettem 2010. év végig. Ezen időszak
egyik fontos eredménye volt a ,,Jövőkereső" című, a hazai fenntartható fejlődési politika
megalapozását célzó dokumentum megalkotása és társadalmi vitája. 2011-től részben civil
ügyekkel, részben zöld politikával foglalkoztam. A Lehet Más a Politika létrehozásának egyik
kezdeméyezője voltam, majd a párt alapító tagja lettem. 2011 augusztusától 2014 tavaszáig
Róna Péterrel közösen láttuk el az Ökopolisz Alapítvány társelnöki feladatait. A 2014. évi
országgyűlési választásokon az LMP országos listáján ötödikként bejutottam az
Országgyűlésbe. Mint országgyűlési képviselő a gazdaságpolitikai területet kaptam a frakción
belül, és kiemelten a költségvetést. Az OGY Költségvetési Bizottságának az alelnöke lettem.
2014. májusától 2015. októberéig az OGY Jegyzője voltam, amely tisztségtől megváltam,
miután a frakció frakcióvezető-helyettessé választott.
Azt követően, hogy Schiffer András lemondott országgyűlési mandátumáról, az LMP
frakcióvezetőjévé választottak. A frakcióvezetésről 2017. januárjában lemondtam. Ugyancsak

ebben a hónapban az LMP kongresszusa a párt Országos Elnökségének tagjává megválasztott.
A párt frakciójában pedig frakcióvezető-helyettesként dolgoztam tovább.
A 2018. évi országgyűlési választásokon az LMP szineiben a Budapest 14. oevk jelöltjeként
indultam és az országos lista 4. helyezettjeként országgyűlési képviselő lettem.

