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1981 óta dolgozom a villamosenergia-iparban. A TITÁSZ vállalatnál először anyagkiadó-

átvevőként, majd a jogi egyetem elvégzése után 1986-88 között jogi előadóként dolgoztam.  

A TITÁSZ vállalatnál működő, szakszervezet által fenntartott jogsegélyszolgálat vezetője 

voltam 1988-1993-ig. Ez idő alatt letettem a jogtanácsosi szakvizsgát. A Tiszántúli 

Villamosenergia-ipari Szakszervezet elnökének először 1993-ban választottak meg, mely 

választott tisztséget 1997-ig láttam el.   

A Budapesti Közgazdasági Egyetemen 1994-ben szereztem - vállalatgazdálkodási szakon 

- másoddiplomát.   

Ezt követően 1997-2005 között a TITÁSZ Zrt. személyügyi területén dolgoztam különböző 

beosztásokban.  A munkaügy, a bérgazdálkodás, a személyügyi- és a bérkontroling, a 

bérszámfejtés,  a  TB  ügyintézés,  a  szociálpolitika,  a 

személyzettervezés,  a személyzetalkalmazás, illetve a személyzetfejlesztés tartozott az 

irányításom alá. Ezen kívül jó néhány projektben vezetőként, illetve tagként vettem részt.  

A Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet elnökének nyugdíjba vonulása miatt 

ismételten felkértek, a szervezet irányítására. Így lettem 2005-től a TIVISZ megbízott 

elnöke, majd 2007-től újfent a választott elnöke. Az E.ON csoportnál működő, 

szakszervezetek által 2007-ben létrehozott Villamosenergia-ipari és Gázipari  

Munkavállalók Szakszervezeti Szövetségének elnökségi tagja, majd 2008-2009 között 

társelnöke voltam.   

  



A villamosenergia-ipar privatizációja során a munkavállalói tulajdonosi program 

kidolgozásában és végrehajtásában vettem részt, amelynek elismeréseként 1995-ben az 

elsők  között  kaptam  meg  a  Villamosenergia-ipari  Dolgozók 

Szakszervezeti Szövetségének aranygyűrű kitüntetését.  

Tagja voltam az 1995. november 07. napján megkötött Villamosenergia-ipari Ágazati 

Kollektív Szerződést létrehozó tárgyalást folytató, illetve az ennek módosítását tárgyaló 

team-nek, az alkalmazotti tarifa módosításait tárgyaló, valamint a konföderációváltást 

előkészítő, tárgyalásokat folytató delegációnak.  

2008. november 22-én a VDSZSZ VI. Kongresszusán, Várgesztesen az EVDSZ 

elnökhelyettesének, majd 2013. november 30-án az EVDSZ VII. Tisztújító Kongresszusán, 

Bükfürdőn a szervezet elnökének választottak. Ezt eddigi életem legnagyobb sikerének 

tartom, mivel a választás a szakszervezeti tagság töretlen bizalmát jelenti számomra. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor 2015. június 22-én a Független 

Szakszervezetek Demokratikus Ligája a Felügyelő Bizottság tagjának, majd a testület a 

bizottság elnökének megválasztott. Ezt a tisztségemet 2016. július 08. napjáig láttam el, 

tekintettel arra, hogy ezen a napon a LIGA Tanács a konföderáció társelnökének választott. 

Munkavégzésem során különböző tanfolyamokon, képzéseken megismertem a projekt 

menedzsment, a munkakör- és teljesítményértékelés, a tárgyalástechnika alapjait, 

elsajátítottam a számítógépes felhasználói ismereteket. B kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkezem.  

Pozitív tulajdonságomnak tartom az empátiát, a türelmet, a segítőkészséget, a tapintatot. 

Jellemző továbbá rám a kitartás, a logika, az analitikus gondolkodásmód, a kreativitás.  

Ismerem az időgazdálkodás, a priorizálás, az irányítás-vezetés eszköztárát. Csapatjátékos 

vagyok.    

Nős vagyok, három lány édesapja. Szabadidőmet a családommal töltöm. Érdeklődési 

körömbe az olvasás, a történelem, a földrajz, a pszichológia, a sport, az utazás, az 

egészséges életmód és a színház tartozik.  
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