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A Gépipari Technikum és a Műszaki Főiskola elvégzése után 
1979-ben kerültem a villamosenergia-iparba, a Paksi 
Atomerőműben primerköri gépész üzembe helyező mérnök 
beosztásban.  
E munkakörben a reaktor és a főberendezései gépész 
technológiai rendszerek átvételét és üzembe helyezési munkáit 
végző csoportban dolgoztam 31 éves koromban (1985-ben), 
majd 1989-ben megválasztottak az atomerőmű szakszervezeti 
titkárának.  
Részt vettem az önálló villamosenergia-ipari ágazati 
szakszervezet előkészítésében, koncepciójának kidolgozásában, és annak felépítésében. 
 
1991-ben a VDSZSZ elnöknek választott az inotai kongresszus.  
1993 óta az MVM Zrt. munkahelyi szakszervezeti vezetője is vagyok.  
Több országos szintű pozíció betöltése után 2007. december 9-e óta a LIGA konföderáció társelnöke 
lettem, s e tisztségre a 2013. decemberi Liga Kongresszusra ismét jelölést kaptam. 
Megválasztásom esetén a képzés és oktatás mellett az országos érdekegyeztetésben is vállaltam 
feladatokat. 
 
1995-ben a közszolgáltatások területén levő szakmai világszövetség európai szervezeteinek (EPSU) 
Végrehajtó Bizottsági tagjának választottak az EPSU magyarországi szervezetei, mely tisztséget 
jelenleg is betöltöm. 
2003-ban az uniós Energetikai Bizottság alelnökének választottak meg, s ezen tisztségemben is két 
EPSU kongresszus megerősített. E munkám során az EU szintű energetikát is megtanulhattam, s 
lehetőségem volt magas szintű tárgyalásokon is részt venni. 
Nemzetközi kapcsolatok terén mind az energetika, mind a szakszervezeti területen egy sor személyes 
kapcsolattal rendelkezem. 
2000 februárjában Brüsszelben megalakult az Európai Unió szervezésében az EU-s Villamosenergia-
ipari Érdekegyeztető Fórum (EU-EURELECTRIC-EPSU-EMCEF), melynek munkájában, mint a 
szakszervezeti oldal delegáltja, rendszeresen a mai napig részt veszek. 
 
2007 óta az MVM Társaságcsoport-szintű Szakszervezeti Szövetség elnöke vagyok, és vezetem a 
csoportszintű tárgyalásokat. Tagja vagyok az MVM Zrt Felügyelő Bizottságának, valamint a Pannónia 
Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatóságának. 
1991 óta az EVDSZ-ben öt kongresszus választott újra elnöknek, mely komoly megtiszteltetés volt 
számomra. 
 
Komoly értéknek tekintem az elmúlt 22 évben történt ágazati, kormányzati tárgyalások 
eredményeit. 
Az egységesen és demokratikusan működő EVDSZ tekintélyt kapott mind hazai, mind 
nemzetközi szinten. 
Az éves bér és szociális tárgyalások megállapodásai, az ágazati kiterjesztett Kollektív 
Szerződés, a Villamosenergia-ipari Foglalkoztatási Alap, a megőrzött C-tarifa, a semmiből 
felépített önkéntes pénztárak születésénél való közreműködésem állomásai munkámnak.  
 
Jóleső érzéssel adom át a stafétabotot, mely szándékomról közel egy éve tájékoztattam az 
EVDSZ-t. 
Ugyanakkor további és növekvő feladatokat vállaltam országos szinten a LIGA 
konföderációban. 
Ezzel együtt az EVDSZ munkáját segíteni kívánom, de már nem, mint elnök, hanem mint 
elnökségi és SZV tag.  
Elnöke maradok még az MVM TSZSZ-nek és az MVM DSZ-nek, melyek ellátása szintén nagyobb 
terheket ró rám. Ez összefüggésben van az energetikában a növekvő állami szerepvállalással, a 
reprivatizációval és az emelt szintű csoporttevékenységgel. 
 
Magánéletemről annyit: családos és kutyás ember vagyok, emellett nagy szerelmem a 
vitorlázás. Három unokámmal játszom, pecázom és biciklizem Pesten és a ráckevei tanyánkon. 
A kicsik mélyebb értelmet adnak az életnek, hogy mi végre vagyunk itt a Földön. Informatikus 
fiamra is büszke vagyok, aki rendezett körülmények között neveli három gyerekét. 


