Önéletrajz

1947-ben születtem.
Gépésztechnikus oklevelet 1965-ben szereztem a Bánki Donát Gépipari Technikumban.
A Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Karán 1972-ben kaptam diplomát, mint
okleveles gépészmérnök.
Ugyanitt, klímatechnikai szakmérnöki oklevelet szereztem 1977-ben.
Szakmai jogosultságaim:
MV-ÉG - Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése (01-62690)
ME-G - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése (01-62690)
SZÉS3 - Építmények gépészeti szakértése (01-62690)
G - Építmények gépészeti tervezése (01-7054)
TÉ - Épületek energetikai tanúsítása (01-7054)

1972-től különböző tervező vállalatoknál (KERTI, BUVÁTI, SZÖVTERV) dolgoztam
beosztott tervezőként, később osztályvezetőként.
1988-tól, az általam alapított CONSENSUS Kft-ben dolgozom, mint ügyvezető (és
társtulajdonos).
Műszaki Ellenőrzési feladatokat 1985 óra végzek.
A társaságot tervezői feladatokra alapítottam. Később épületgépészeti kivitelezési munkákat
is végeztünk.
A egy kereskedelemmel foglalkozó társaság felkérésére szaktanácsadói feladatot végeztem a
gázkészülékek és kondenzációs kazánok értékesítési területén. Majd az ATAG cég
(Hollandia, kazángyártás) hazai képviselője voltam.
Jelenleg nyugdíjam mellett a CONSENSUS Terv Bt ügyvezetője vagyok, és tervezői munkát
végzek.
Különböző szakmai folyóiratokban szakcikkeim jelentek meg.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Épületgépészeti és Eljárástechnikai Tanszéke folyamatosan diplomatervezők konzulensi feladatával
bíz meg.
A Mérnöki Kamara Budapesti és Pest megyei tagozatában a Tervező Munkabizottság
elnökhelyettese vagyok.
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság konferenciáján előadást tartok minden
évben.
Német nyelvből nyelvvizsgám van, angolul műszaki szöveget értek, szakmai nyelvet
ismerem.
Számítógépes ismereteim:
AutoCAD, Excel, Word for Windows, CorelDRAW, Googl Crom (Internet)
Utóbbi években végzett jelentősebb tervezési munkáim:
Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep épületgépészeti és külső biogáz hálózatának
kiviteli és eng. tervei
MOM Művelődési ház és mélygarázs engedélyezési és tender és kiviteli terve

Franciaországi Guermantes kastélyfelújítás kiviteli tervei
Keszthelyi Szennyvíztelep tender és kiviteli terv
CODEX Értékpapír nyomda kiviteli tervei
Miskolci művese állomás korszerűsítése, kiviteli terv
Pécsi szennyvíztelep föld- és biogázellátása, épületgépész tervek
Nyugati Pályaudvar, Kormányablak épületgépész tervei
Jelentősebb műszaki ellenőri feladataim:
Mexikói úti Mozgássérült Intézet munkáinak kivitelezése,
Számalk Oktatási központ kivitelezése,
Bethesda Kórház energiafejlesztő beruházása,
VELENCE Kapuja kivitelezése Jelentősebb terv ellenőri feladataim:
Lukács Fürdő felújítási tervei BGYH Zrt

Budapesten lakom.
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