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Szakmai céljaim:
Az ipar és az építőipar szereplőinek szakmai érdekképviselete, tájékoztatása, képzése

Szakmai életút, munkahelyek:
2003-tól

Rockwool Hungary Kft. fejlesztési és szakmai kapcsolatokért felelős
igazgatójaként dolgozom, valamint jelenleg az alkalmazástechnikai vezetői
pozíciót is betöltöm.
A munkám során elsődlegesen a Public Affairs Officer tevékenységhez
kapcsolódó területeket látom el, beleértve a szakmai szervezetekkel,
minisztériumokkal, államigazgatási szervezetekkel és azok mellet működő
szakmai munkacsoportokkal, oktatási intézményekkel való kapcsolattartást.
Szakterületem az építésügy, épületek energiahatékonysága valamint a
tűzvédelem és az ehhez a területhez kapcsolód szakmai lobbi tevékenység.
Ezen területeken széles kapcsolati tőkével rendelkezem.
Munkám során kiemelt hangsúlyt fektetek az építésügyi ágazat szereplőinek a
megfelelő és magas színvonalú szakmai tájékoztatására, továbbképzésére.

1995-2003

Expo and Trade Center Kft. Építésztervezői, belsőépítészi és projekt
menedzseri feladatokat töltöttem be, elsődlegesen kivitelezési területen.

1992-1995

Nagy Bálint és Társai Építészirodában, valamint a Formart Kft.-nél dolgoztam
építésztervezőként, jellemzően tervezési területen.

1993

Egyéni vállalkozásom kezdete, mely mai nap is fenn áll.

Szakmai szervezetekben betöltött tisztségek:
2010-től

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Titkára, Építészeti Tűzvédelmi Tagozat
vezetője, valamint 2015-től elnökségi tagja is egyben. Munkám során 2005-től
veszek részt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozásában érintett

szakmai munkacsoportok munkájában. 2017. júniustól a titkári pozíciót is
betöltöm.
2014-től

A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületének az elnöke

2017-től

BKIK Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara Ipari tagozatának elnökségi tagja

MÉASZ

Magyar Építőanyagipari Szövetség Etikai bizottságának a vezetője vagyok,
korábban a minőségpolitikai munkacsoportjának a vezetője is voltam

ÉMSZ

Épületszigetelők Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetségében
végzek szakmai munkát

TMKE

Tűzvédelmi
Mérnökök
Közhasznú
felügyelőbizottságának tagja vagyok

MSZT

A Magyar Szabványügyi Testület számos bizottságának vagyok tagja, egyes
bizottságokban a Szilikátipari Tudományos Egyesület képviseletében

MÉK

A Magyar Építészkamara Budapesti szervezetének vagyok tervezési
jogosultsággal rendelkező tagja, kamarai számom E-01-3209, valamint a
Tűzvédelmi Tagozatának tagjelöltje.

MÉVSZ

Magyar Építőkémia- és Vakolatszövetség Homlokzati THR munkacsoporttag

Egyesületének

tagja

és

Munkám során számos hazai és Európai Uniós szervezettel is tartom a kapcsolatot pl. ÉMI, az
ÉVOSZ egyes tagozataival, a MÉK, MMK tűzvédelmi tagozataival, TSZSZ, MIGSZ,
EURIMA, Fire Safety Europe

Kitüntetések a szakmai tevékenységgel összefüggésben:
2006

Miniszteri Elismerő Oklevél

2013

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,
a Katasztrófavédelmi Szemlében végzett kiemelkedő publikációs tevékenység
elismerése

2013

Miniszteri Elismerő Oklevél

Szakmai publikációk:
A Katasztrófavédelmi Szemlében valamint a Magyar Építéstechnikában, Fórum Médiában
állandó jelleggel az Építészközlöny, Társasházi Háztartás és számos egyéb
szakmai lapokban publikálok szakcikkeket éves szinten cca. 30-40 alkalommal.

Szakmai

konferenciákon, továbbképzéseken, kamarai rendezvényeken,
oktatásokban, mint szakelőadó veszek részt évi 40-50 alkalommal.

egyetemi

Iskolai végzettség:
1985-1989

Vági István Építőipari Technikumában érettségiztem

1989-1992

Ybl Miklós Műszaki Főiskolán Magasépítő Üzemmérnök diplomát szereztem

1993-1995

Ybl Miklós Műszaki Főiskolán Építésztervezői Szakmérnök diplomát szereztem

Jelenleg

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Tűzvédelmi tervező
szakmérnöki szakát végzem.

Nyelvtudás: Angol
Budapest, 2017. december 01.

