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Született Székesfehérvárott 1935. december 2-án. Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott a 
Székesfehérvári Jáky József Technikumban fejezte be, ahol 1955. évben technikusi oklevelet 
szerzett. 

Egyetemi diplomáját - levelező tagozaton -, az akkori Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 
Mérnöki Karán, Híd-és szerkezetépítő szakon, Vasbeton és Faszerkezeti ágazatán szerezte. 
Diploma terve egy 500 m3-es vasbeton héjszerkezetű víztorony volt. Szakmérnöki végzettségét – 
közigazgatási munkaterületi követelményekhez igazodóan – a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki Karán szerezte Városépítés és Városgazdasági szakán 1980. évben. 

Egyetemi doktori értekezését úgyszintén a Budapesti Műszaki Egyetemen védte meg 1983-ban 
városrekonstrukció témakörében, „Adottságok és fejlesztési tényezők összefüggése Székesfehérvár 
városrekonstrukció példáján” címmel. 

Munkaköréhez kapcsolódóan Építésügyi Közigazgatási Szakvizsgát tett 2000. évben, majd 
ugyanebben az évben Közigazgatási Szakvizsga Európai Unió témakörben oklevelet szerzett.  

Szakmai gyakorlati munkáját – mint technikus - 1955-1962. időszakban a Székesfehérvári 
Útfenntartó Vállalatnál, majd a Székesfehérvári Szolgáltató Vállalatnál út – híd, építési, fenntartási 
munkákat vezette, később vezetői beosztást töltött be. 

Szakmai életpályája ezt követően 43 éven át közigazgatáshoz, köztisztviselői munkához kapcsolódik.  

 1962-1991 között a Fejér Megyei Tanács VB. Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztályon 
építésügyi hatósági, városrendezési, beruházási, vállalatirányítási feladatokat látott el. Fejér 
Megye Tanácsa 1975.-ben osztályvezetővé nevezte ki, melyet a Megyei Tanácsok 
megszűntéig ellátott. 

 1991-1995. között Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási, Városüzemeltetési Osztályát vezette.  

 1995-2005. között a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Építésügyi Osztály vezetői beosztást 
töltött be, ahol részese volt számos jelentős II. fokú építési ügy eldöntésének, építésügyi 
igazgatás megyei szervezési feladatainak irányításának, köztük az építés felügyelet 
megszervezésének és működtetésének, a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri 
nyilvántartás felfektetésének, mely feladat kezdetben, majd később a szakmai kamarák 
hatáskörébe került. 

 2005-től mint nyugdíjas szakértői megbízásoknak tesz eleget. 

 1984-2009 között a Székesfehérvári Jáky Szakközépiskola óraadó szaktanára, 
magasépítéstan, épületszerkezet tárgy oktatója, technikus képzés keretében építésügyi 
ismeretek tantárgy előadója volt. 

1995-töl területrendezés, épület-műtárgy, építménytervezés, kivitelezés szerkezettervezési 
szakterületi bejegyzéssel igazságügyi szakértői feladatot lát el, Veszprémi Igazságügyi Kamara 
tagjaként. Ebben a feladatkörben számos szakértői megbízásnak tett eleget.  

Tagja (2009-től örökös) a Fejér Megyei Mérnöki Kamarának Tartószerkezeti, Épületszerkezet 
szakterületi bejegyzéssel. Tagja továbbá a Fejér Megyei Építészek Kamarájának is Építészet, 
Épületszerkezetek és Építésügyi Igazgatás szakterületi bejegyzéssel. Szakmai kamarai jogosultsága 
keretében számos elsősorban épületszerkezeti, tartószerkezeti szakértői véleményt készített. 

Szakmai, gyakorlati munkája elismerései: 

Munka Érdemrend Ezüst fokozata (1974*) 
Ezüst Érdemkereszt (1999) kormánykitüntetés 
Építőipar Kiváló Dolgozója (1968,1970*) 
Közlekedés Kiváló Dolgozója (1976,1983*), Vízügy Kiváló Dolgozója (1975*)  
Széchényí Viktor Díj (2006*) 
Székesfehérvárért Díj (1975,2003*)                      


