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Dunaújvárosi vagyok 1960 augusztusa óta, itt jártam általános iskolába és gimnáziumba. 
1977-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 
1977.03.01-től a Dunai Vasmű Jogi Osztályán dolgoztam jogi előadóként, szakvizsga után 
jogtanácsosként, majd (1983.-1990. között) az osztály vezetőjeként. 
 
1991 decemberétől, az első jogtanácsosi integráció óta egyéni ügyvéd vagyok 
Dunaújvárosban, 2016. augusztustól formailag nyugdíjas. 
Főképpen munkajogi, valamint társasági jogi, ingatlan- és baleseti kártérítési ügyekben 
dolgozom. 
2013. szeptembertől az ügyvédi szakvizsga C/ részében munkajog tárgyból cenzor 
(vizsgabiztos) vagyok. 
 
Politikai párt tagja nem voltam, nem vagyok, párttisztséget nem viseltem. Deák Ferenc és 
Bibó István liberális eszméit tisztelő demokrata meggyőződésem ismert. Gyermekeim (42, 
39) Brno-ban és Budapesten élnek, négy unokám (10, 8, 3, 1) van. 
 
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének több ciklus óta a tagja vagyok.   
 
A Kamara területén foglalkoztatott ügyvédjelöltek szervezett oktatását munkajogi tárgyú 
konzultációkkal igyekszem évek óta segíteni. Haláleset, illetve kizárás miatt Kollégámmal 
együtt irodagondnoki/irodafelszámolói feladatokat is végeztem. 
 
Fejér megye választásra jogosult 252 ügyvédjéből – néhány szünetelővel együtt - 41 kolléga 
dunaújvárosi, ami a létszám 16 %-át (1/6-odát) jelenti. Minden megyei ügyvéd érdekeinek 
figyelembe vétele mellett az ő képviseletük is a feladatom a Megyei Ügyvédi Kamara 
Elnökségének más városi tagjával együtt. 
 
Az ügyvédi tevékenység elnehezedett jelenlegi helyzetében továbbra is szükségesnek 
tartom, hogy az esetenként e-mail-en továbbított tájékoztató anyagokat az ügyvédek kapják 
meg, és azt is, hogy megfelelő előadók a jövőben is tájékoztatást adjanak előadásaikban a 
jogszabályi változásokról, a bírói gyakorlatról. 
Megyénk földrajzi fekvésére tekintettel célszerűnek látom kiszélesíteni a „kamara közi” 
kapcsolatot a Komárom-Esztergom- és a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarákkal, hogy az 
érdeklődő Kollégák kapcsolódhassanak a határmenti szlovák-magyar ügyvédi 
partnerséghez, együttműködéshez, illetve a Pannon Jogász Napok rendezvényeihez is. 



Szeretném, ha közvetlenebb kapcsolat alakulhatna ki a kamara tagjai és elnöksége között, 
időszakonként olyan találkozókkal, ahol a bicskei, dunaújvárosi, móri, sárbogárdi és 
székesfehérvári régióban dolgozó ügyvédek találkozhatnak a Kamara Elnökségének és 
Fegyelmi Bizottságának tagjaival és közvetlenül jelezhetnék javaslataikat, problémáikat, 
tehetnék fel kérdéseiket. 
 
A különféle médiák lehetőségeivel élve morális és egzisztenciális érdekünk, hogy 
gyakrabban adjunk magunkról jelet a megyében élőknek, a potenciális megbízóinknak, azért, 
hogy ne a bulvárban megjelenő hamis kép („sztárügyvéd”) alapján ítéljék meg a munkánkat, 
hogy tartsuk fenn a megyei ügyvédi karba vetett (ám néhány, letéti pénzhez nyúló személy 
miatt megrendülő) bizalmat, hogy igazoljuk: alkalmasak vagyunk jó színvonalon megoldani a 
feladatainkat, nem szükséges innen más megyébe, régióba menni ügyvédet keresni.   


