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2002-ben végeztem Debrecenben, majd a Magyar 

Honvédség kötelékében kezdtem el dolgozni hivatásos 

katonaként, csapatorvosként. 2006 óta Budapesten élek 

feleségemmel és négy gyermekemmel.   

A Magyar Honvédségben 4 éves csapatorvosi 

működésem során Pécsett, majd Egerben, valamint 9 hónapot Macedóniában és 7 hónapot 

Afganisztánban szolgáltam. 13 évig a Magyar Honvédség honvéd-tisztiorvosaként, 

adjunktusként majd megbízott osztályvezető főorvosként feleltem a munkaegészségügyi és 

közegészségügyi feladatok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. Hatósági munkám 

során jogszabályok véleményezése, szakmai jogszabályok, szabályzók írása mindennapos feladataim 

közé tartozott.  

Részt vettem az árvízvédekezésben, vörösiszap-katasztrófa katonai feladataiban, több 

százezer fős rendezvények egészségügyi biztosításában. A határvédelmi feladatok során a 

Stratégiai Műveleti Központban szerveztem és irányítottam a több, mint száz kilométer 

hosszan szétszórt több ezer fős katonai állomány terület-alapú egészségügyi biztosítását.  

Jelenleg foglalkozás-egészségügyi orvosként és orvosigazgatóként tevékenykedem a 

magánegészségügyben, valamint 2015 óta foglalkozás-orvostan szakterületen igazságügyi 

szakértőként működöm. 

Hiszem, hogy hatékony változás érhető el a Kamarai működésben, ha a tagok 

bevonásra kerülnek a döntésekbe, látják a folyamatokat és alakítani tudják azokat. Ehhez 

eszközként a Kamarai honlap szakmai irányba történő fejlesztése elengedhetetlen, hogy 

megtalálhatóak legyenek ott az aktuális hazai, annak hiányában nemzetközi eljárási 

protokollok, legyen fórum a jogszabályok, a kamarai döntések és kamarai ügyek szakmán, 

szakmacsoportokon belüli megvitatásához. Nyilvánossá és átláthatóvá kell tenni az elnökség 

működését, a célom nem a jogszabályok által előírt minimum teljesítése, hanem az, hogy az 

érdeklődő könnyen és azonnal hozzáférjen az információkhoz.  

A tagi szolgáltatások területén a jelenlegi kedvezmények (pl. 2000 Ft műszaki vizsga 

vagy 10% reptéri parkolási díj-kedvezmény) helyett olyan valós kedvezmények nyújtása a 

célom, amelyek a területi szervezeten keresztül, a helyi viszonyok figyelembevételével, a 

helyi szakmai és személyes problémákra nyújtanak megoldást. Ehhez elengedhetetlen a 

területi szervezetek költségvetésének emelése, a honlappal nem rendelkező szervezetek 

elektronikus felületeinek központi elkészítése, folyamatos, élő, személyes párbeszéd és 

kapcsolattartás a területi szervezetekkel, valamint az online szolgáltatások (pl. választási 

rendszer, e-ügyintézés) fejlesztése.  

Megválasztásom esetén a fenti feladatok megvalósításáért kívánok dolgozni, 

csapatban, közösen. Mert ez a mi Kamaránk.  

Budapest, 2019. november 22.  
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