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Végzettségek: !
YBL Miklós Műszaki Főiskola Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet  
tűzvédelmi mérnöki szak - Tűzvédelmi mérnök	                                                                                               
	 Budapest 	 (1996-1999.)
                                                                                                                                     !
Gépészeti Szakközépiskola - épület- és bútorasztalos-ipari technikus	 

	 Mátészalka 	 (1989-1994.)
                                                                                                                                   
                 
          
Építésügyi tűzvédelmi szakértő (OKF)	 (2014.)
!!
Munkatapasztalatok: 
Tűzoltóságnál betöltött beosztások 
        hatósági osztályvezető	 (2013.11.15-2014. 06.30.)

        kiemelt főreferens és megbízott hatósági osztályvezető	 (2013.06.01-2013.11.15.)

        kiemelt főreferens	 (2012.04.01-2013.06.01.)

        tűzmegelőzési osztályvezető	 (2009.03.01-2012.04.01.)

        tűzmegelőzési kiemelt főelőadó	 (2001.03.01-2009.03.01.)

        szolgálatparancsnok	 (2000.03.01-2001.03.01.)

        szolgálatparancsnok-helyettes	 (1999.11.01-2000.03.01.)

Tűzmegelőzési tevékenység területi megoszlásban 
       Zofe-Fire Kft.                                                                                       	 (2014.07.01-                   )  
       Pest MKI Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség	 (2012.01.01-2014. 06.30.)

       Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	 (2008.10.01-2012.01.01.)

       Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió	 (2007.01.01-2008.10.01.) 
       Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió	 (2002.11.01-2007.01.01.)

       Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnoksága  
	 Tűzmegelőzési Osztály	 (2001.03.01-2002.11.01.)
!
Jutalmazások, közcélú támogatások 
       BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója általi jutalom

       a katasztrófavédelem állományában végzett kiemelkedő tevékenység 

       elismeréseként	 (2013.05.04.)

       Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka által jutalom a 2007. évi szakmai 

       vetélkedőn elért egyéni eredményért	 (2007.10.11.)


Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka által jutalom a szolgálat terén 

végzett kiemelkedő munkáért	 (2007.05.04.)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója általi 

soron kívüli előléptetés a szolgálatteljesítés során tanúsított 

kimagasló helytállásért	 (2005.03.15.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka általi jutalom a Ganz Mávag

Törzsgyár területén lévő épületekben végrehajtott hatóság 

ellenőrzések koordinálásában és lebonyolításában nyújtott 

kiemelkedő teljesítményért	 (2004.07.02.)

Józsefváros Fejlődéséért Egyesület általi közcélú támogatás a kerület 

fejlődéséért végzett eredményes tevékenységért	 (2002.10.22.)

Józsefváros Fejlődéséért Egyesület általi közcélú támogatás a kerület 

fejlődéséért végzett eredményes tevékenységért	 (2001.12.hó)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka által jutalom a szolgálat terén 

végzett kiemelkedő munkáért	 (2001.03.15.)
!!!!
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!
Szakmai eredmények 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett

országos tűzmegelőzési szakmai vetélkedőn elért egyéni I. helyezés	 (2012.10.10.)

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei

szakmai vetélkedőn elért egyéni I. helyezés	 (2012.08.31.)

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei

szakmai vetélkedőn elért egyéni II. helyezés	 (2012.05.16.)

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei

szakmai vetélkedőn elért egyéni II. helyezés	 (2009.06.03.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett szakhatósági szakmai 

vetélkedőn elért egyéni III. helyezés	 (2007.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett hatósági szakmai 

vetélkedőn elért egyéni III. helyezés	 (2006.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett szakhatósági szakmai 

vetélkedőn elért egyéni III. helyezés	 (2005.)
!
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett

országos tűzmegelőzési szakmai vetélkedőn elért csapat I. helyezés	 	 (2012.10.10.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett hatósági szakmai 

vetélkedőn elért csapat I. helyezés	 (2006.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett szakhatósági szakmai 

vetélkedőn elért csapat I. helyezés	 (2005.)

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett hatósági szakmai 

vetélkedőn elért csapat I. helyezés	 (2004.)
!

Számítógépes ismeretek 
      Word, Excel felhasználói szint

      Syrius iratkezelő rendszer napi szintű használata
!
Egyéb képesítés 
      B kategóriájú gépjármű-vezetői engedély	 (2007.)
!


