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Kaffka Margit Gimnázium, Budapest, 1973
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Növénytermesztési szak, 1979. A diplomaterv
témája a szójabab populációban végrehajtott mutagén hatások elemzése volt genetikai
alapon.
1980-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Trópusi Tanszékén megvédtem
doktori disszertációmat, melyet az arid területek mezőgazdaságáról írtam, főleg iraki
példákon alapulva.
1981-ben elvégeztem a Külkereskedelmi Főiskola „Alkalmazott külkereskedelem és
külkereskedelmi technikák” tanfolyamát.
1982-86 között a kairói Al-Azhar Egyetemen Iszlám kultúrát, arab nyelvet és teológiát
hallgattam
1989-ben a magyar külügyminisztérium szervezésében elvégeztem a „Nemzetközi
kapcsolatok és diplomácia” c. tanfolyamot
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1979-ben a gödöllői Agrártudományi Egyetem Trópusi Tanszékének tanársegédje,
kutatója és doktorandusza voltan
1979-81, az AGROBER-AGROINVEST vállalat képviselője voltam Líbiában. A két
ország közötti Vegyes Bizottság mezőgazdasági témáinak voltam felelőse.
1981-86 között a HYDROEXPORT vállalat vízügyi témáinak igazgatója voltam
Egyiptomban. Öntözőrendszerek, víztisztítók, víztároló létesítmények kivitelezésében
vettem részt. Az egyiptomi Tersana vállalattal együtt Aswan térségében öntöző
rendszereket építettünk ki.
1986-88 között a Lapkiadó vállalat osztályvezetőjeként az arab lapok terjesztésén
dolgoztam. Az al-Qabas c. kuvaiti lap európai terjesztésében vettem részt.
1983-ban a kairói Al-Azhar egyetemen felvettem az iszlám hitet, ugyanitt 1986-ban az
iszlám teológia elvégzése után az iszlám sejkjévé avattak. 1988-ban megalapítottam a
Magyar Iszlám Közösséget. Ennek 1993-ig voltam vezetője.
1989-93 között felkérést kaptam a magyar külügyminisztérium részéről, hogy legyek a
miniszter úr iszlám országokkal kapcsolatos tanácsadója. A tanácsadás mellet rész
vállaltam a Szaúd Arábiával történt kapcsolatok kialakításában.
1993-98 között Boszniában humanitárius szervezeteknél szolgáltam1998-2002 között az Állami Privatizációs Rt. elnök-vezérigazgatója mellett láttam el
tanácsadói feladatkört. Az én dolgom volt a fejlődő országokkal fennálló
adósságállomány rendezése. Az erre a célra megalakított Tárcaközi Vegyesbizottság
titkára voltam. Ebben a minőségemben magas szintű felhatalmazással folytathattam
tárgyalásokat Nigériában, Kubában, Algériában, Albániában, Szudánban és Irakban.
2002-2004 között a BÁBOLNA ÉLELMISZERIPARI Rt. vezérigazgatója voltam. A
magyar baromfitermelés és élelmiszeripar 30%-át fedte le az általam vezetett társaság.
2002-2008 között Afrikába települtem. Éltem Ghánában, Zambiában és Kongóban
(DRC), de a legtöbb tapasztalatot Zimbabwéban szereztem. Itt közel 3 évet töltöttem.
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Bulawayo városában egy mecset hitoktatója voltam. Bulawayo városában a National
University of Science and Technology előadója is voltam.
2009-től a Magyar Iszlám Közösség örökös tiszteletbeli elnöke és sejkje vagyok.
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Nyelvismeret: arab, angol, szerb-horvát. Értem a swahili, a ndebele és az ezekkel
rokon törzsi nyelveket
Én fordítottam le az Iszlám szent könyvét a Koránt magyar nyelvre, amely
Pakisztánban jelent meg 1991-ben és szintén az én fordításomban jelent meg magyarul
1995-ben a síiták szent könyve a Nahjul Balagha.
Rengeteget cikkezem angolul és magyarul, melyek témája a globalizáció, vallások
kultúrák egymás mellett élése.
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