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KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA RÖVID ÉLETRAJZA 

Keveiné Bárány Ilona 1941. szeptember 23-án született Zsadányban. A bé-
kési Szegedi Kiss István Gimnázium elvégzése után 1960-ban felvételt nyert a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem Természettudományi karára, ahol 1965-ben szerzett 
biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát. 1965-66-ban gyakornok a 
JATE Gazdasági Földrajzi Tanszékén. 1966-ban szerezte meg az egyetemi doktori 
címet, s 1966-70 között tudományos munkatársként állt alkalmazásban a JATE 
Gazdasági Földrajzi Tanszéken, 1970-72 között pedig az Éghajlattani Tanszéken. 
1972. májusától kezdődött mintegy 23 évig tartó alkalmazása a Természeti Föld-
rajz tanszéken, ahol először tanársegédként, 1974-től adjunktusként, majd – a kan-
didátusi fokozat megszerzése (1982) után – 1983-tól egyetemi docensként és a 
Természeti Földrajz Tanszék tanszékvezető helyetteseként, 1992-93 között pedig 
megbízott tanszékvezetőként dolgozott egészen 1995-ig, amikor a JATE Éghajlat-
tani Tanszékének vezetőjévé választották, mely tisztséget ma is viseli. 1996-ban 
habilitált, majd 2003-ban megszerezte az akadémiai doktori címet – első nőként a 
magyar földrajztudomány történetében. 1998-tól 2003-ig az SZTE Földrajzi- és 
Földtani Tanszékcsoport vezetője, illetve az SZTE Természettudományi Kar Taná-
csának választott tagja két periódusban. 

Az oktatási feladatokból majdnem 40 éve veszi ki intenzíven a részét: több 
főkollégium oktatási anyagának kidolgozója, graduális és posztgraduális képzésben 
talajföldrajz, biogeográfia, klimatikus morfológia, tájökológia, geomorfológia és 
tájökológiai tervezés, karsztökológia, globális környezeti problémák témakörökben 
oktat. Évente több diákkörös, szakdolgozó, diplomamunkás és PhD-ösztöndíjas 
szakmai irányítását végzi. Az SZTE Doktori Iskola „Geoökológia” programjának 
vezetője. Rendszeresen részt vesz tudományos minősítési eljárásokban. 

Sokoldalú tudományos munkásságának fontos részét képezi a karsztmorfo-
lógia, a karsztok ökológiai rendszerének valamint környezetminőségének vizsgála-
ta hazai és külföldi karsztokon. Szakterületei közé tartoznak a geo- és tájökológiai 
kutatások is. Szintén feladatának tekinti az alternatív energiák szerepének vizsgála-
tát a jövő energiaellátásában, különös tekintettel a szélenergia-hasznosítás dél-
alföldi lehetőségeinek kutatására. E tématerületeken belül számtalan sikeres tudo-
mányos projekt irányítása fűződik nevéhez. Mintegy 11 rangos nemzetközi és ma-
gyar szakmai tudományos szervezet tagja. Több tankönyv írója, magyar és nemzet-
közi szakkönyvek, valamint az Acta Climatologica et Chorologica Szegediensis 
szerkesztője. Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Nyári egyeteme-
ken ad elő és nemzetközi konferenciákon vesz részt. 

Szakmai munkája elismeréseként 1982-ben „Kiváló Munkáért” elismerést, 
1989-ben „Pro Scientia” érmet, 1996-ban „Pro Geographia”, 2001-ben pedig 
„Mester Tanár” címet nyert. 2002-ben munkáját a „Tudással Magyarországért” 
OTDT emléklappal valamint a „Felsőoktatásért” emlékplakettel, 2004-ben pedig a 
„Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjé”-vel jutalmazták. 1999-2002-ben, vala-
mint 2003-tól Széchenyi István ösztöndíjat nyert. 
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SHORT CURRICULUM VITAE OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 

Professor Ilona Bárány-Kevei was born on 23 September 1941 in Zsadány. 
After finishing the Szegedi Kiss István Secondary School in Békés, she entered the 
József Attila University of Szeged in 1960 and obtained an MSc as a teacher of bi-
ology and geography in 1965. In the same year she was employed at the same uni-
versity as a trainee in economic geography until 1966 when she defended her doc-
toral thesis. Between 1966 and 1970 she was a scientific researcher at the Depart-
ment of Economic Geography and from 1970 until 1972 at the Department of Cli-
matology. 

In 1972 she became a professor assistant at the Department of Physical Ge-
ography, where she worked as a lecturer from 1974 and senior lecturer from 1983 
after defending her PhD in 1982. In the period of 1983-95 she was the vice-head, 
while between 1992 and 1993 the delegated head of the same department. From 
1995 she has been working as the head of the Department of Climatology and 
Landscape Ecology. Her habilitation took place in 1996, whereas she defended her 
Academic doctoral title in 2003 – with this she became the first woman geographer 
ever receiving an Academic doctorate in Hungary. Between 1998 and 2003 she 
was the head of the School of Geography. Currently she is the head of the Depart-
ment of Climatology and Landscape Ecology and an elected councillor in the 
Council of the Science Faculty at the University of Szeged. 

She has been continuously teaching at the University of Szeged for almost 
40 years. She either leads or takes part in such main modules and courses as Soil 
Geography, Biogeography, Climate and Morphology, Landscape Ecology and 
Planning, Geomorphology, Environmental Protection as well as Karstecology on 
both graduate and postgraduate level. She is the head of the ’Geoecology’ PhD 
school. She gave lectures at summer schools, led field trips and field works and 
gave presentations at numerous international conferences. 

Among the wide range of her research activities, investigations in the fields 
of karst morphology and ecology, geo- and landscape ecology, environmental 
changes and their impacts on karstic surfaces, landscape protection as well as the 
utilization possibilities of such alternative energy resources as wind in Southeast 
Hungary have to be especially emphasised. She is the member of more than eleven 
international and Hungarian scientific societies, wrote or edited several scientific 
books in both English and Hungarian; moreover, she has been editing numerous 
volumes of the journal Acta Climatologica et Chorologica Szegediensis. 

As a recognition of her excellence in teaching and research, she received the 
price ‘For Excellent Work’ in 1982, ‘Pro Scientia’ medal in 1989, ‘Pro 
Geographia’ in 1996, the ‘Széchényi István Fellowship’ in 1999-2002 and in 2003, 
‘Master Teacher’ in 2001, ‘For Hungary with Science’ and ‘For Higher Education’ 
medals in 2002. In respect of her merits in science and teaching, in 2004 she was 
awarded the ‘Golden Cross of Distinction of the Hungarian Republic’. 


