
 

Nevem Tamás Enikő Anna, 44 éves vagyok, Baján élek. 

Okleveles építőmérnöki (vízmérnöki, környezetvédelmi és 

térinformatikai szakirány), valamint programozó matematikusi 

diplomával rendelkezem. Egyetemi doktori (PhD) fokozatot 

természetvédelmi biológiából szereztem. Idegennyelv-

tudásom: angol (fölsőfok), francia és orosz (középfok). 

Főállásban a bajai Eötvös József Főiskola Vízépítési és 

Vízgazdálkodási Intézetének igazgatója vagyok, főiskolai 

docensi beosztásban. Oktatói munkám mellett hivatásszerűen 

foglalkozom a vizes élőhelyek védelmével és 

rekonstrukciójával, a vizes élőhelyek természetvédelmi 

szempontú monitorozásával. Eddigi természetvédelmi-

tudományos kutatásaim nagy része a vizes élőhelyekhez, a 

Dunához és ártereihez, az árterek madárvilágához, a fekete 

gólyához, a ragadozómadarakhoz és a nádi énekesmadarakhoz 

kapcsolódik.  

 

Szervezetileg a 7. sz. helyi csoporthoz tartozom, tagja vagyok a Ragadozómadár-védelmi, a Gyűrűző 

és vonuláskutató, valamint a Kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálynak. A HELIACA folyóirat 

szerkesztőbizottsági tagja, valamint a fekete gólya színes gyűrűzési program nemzetközi koordinátora 

vagyok. Madárgyűrűzőként ill. megfigyelőként rendszeresen részt veszek monitoring-programokban 

és madárvonulás-kutatási tevékenységekben (pl. CES, MAP, AH táborok), az egyesület 

ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységében (előadás-sorozatok, bemutató gyűrűzések, 

szakkör), valamint a Kolon-tavi Madárvárta projektjeiben és expedícióiban; külföldi vonuláskutató 

állomások, gyűrűzőtáborok munkájában. Régiómban a szerb-horvát-magyar hármas határon átnyúló 

nemzetközi együttműködés fejlesztését prioritásnak tartom.  

 

Az elnökségnek 2007-2011. között tagja voltam, és a természetvédelmi programok referenseként 

tevékenykedtem. Figyelemmel kísértem a szakosztályok és a projektek munkáját, tudományos-

természetvédelmi témájú egyesületi rendezvényeken képviseltem az elnökséget. Az elnökségi munka 

során az egyesületben folyó szakmai munka jelentőségének hangsúlyozására és előmozdítására 

törekedtem, többek között a 2008. évi Tudományos Ülés és gyűrűzőtalálkozó megszervezésével. 

Véleményem szerint napjaink legjelentősebb természetvédelmi feladatai nemcsak az országhatárokon 

belül, hanem a nemzetközi faj- és élőhelyvédelmi együttműködésben, a határok nélküli 

természetvédelem megvalósításában jelentkeznek. Nemcsak a határon átnyúló élőhelyek hatékony 

védelme, hanem a vonuló fajok érdekei is megkívánják, hogy ne csak az országon belüli, hanem a 

nemzetközi együttműködésben megvalósított természetvédelmi munka fejlesztésére is törekedjünk, és 

nagyobb hangsúlyt fektessünk erre a jövőben. A tudományos, szakmai munka mellett rendkívül nagy 

kihívásnak tartom a hazai és nemzetközi szintű társadalmi részvétel megvalósítását a 

természetvédelem területén. Ennek elősegítésében, az ifjúság nevelésében, valamint a tagtoborzásban 

és utánpótlás-nevelésben is nagy jelentőséget tulajdonítok az MME ismeretterjesztő és 

szemléletformáló tevékenységének, elsősorban a közösség-építő erejű természetvédelmi- és 

gyűrűzőtáboroknak. Alapvető fontosságú, és az előzőek feltétele, hogy az ország minden területén 

működjenek tevékeny helyi csoportok.  

 

2007-2011. között az elnökség munkájában a legfontosabbnak az egységes MME megerősítését, a 

regionális irodák koncepciójának kidolgozását, a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács 

megalakítását és a természetvédelmi stratégia előkészítését tartottam. Amennyiben ismét elnyerem a 

tagság, a közgyűlés bizalmát, a továbbiakban is célom lesz, hogy az elnökség munkája során a rám 

bízott szakterületek kellő hangsúlyt kapjanak, amellett, hogy a napi kihívásoknak lehető legjobban 

meg tudjunk felelni. 
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