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Beosztásaim: 

1968-ban gépjármű szakon végeztem a Műszaki Katonai Főiskolán. Ezt követően 15 évig 

különböző vidéki katonai szervezeteknél szolgáltam, például önálló páncélos és gépjármű 

javító zászlóaljparancsnok technikai helyetteseként. 1983-ban az MN Páncélos és Gépjármű 

Anyagellátó Központnál kerültem szorosabb kapcsolatba a felsőszintű gazdálkodással, ahol 

beszerzési osztályvezetőként dolgoztam. 1987-ben a Honvédelmi Minisztériumba kerültem, 

ahol a Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség Közgazdasági Osztályán, majd az MH 

Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség Gazdasági Csoportfőnökségén dolgoztam 

osztályvezetői és gazdasági csoportfőnök-helyettesi beosztásban. 1994-ben ellenőrzési 

osztályvezetővé neveztek ki. 1998-tól a HM közbeszerzési osztályán osztályvezetőként 

tevékenykedtem, ahol betekintést nyerhettem szakterületem nemzetközi gyakorlatába is, 

többek között a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport III. bizottságában és albizottságaiban 

képviselem Magyarországot. 

Végzettségeim: 

1976-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen levelező tagozaton közlekedésmérnöki 

diplomát szereztem. 1984-1986 között esti tagozaton elvégeztem a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemet, ipar szakon szereztem mérnök-közgazdász diplomát. 

Német nyelvből katonai szakanyaggal bővített C típusú felsőfokú, angol nyelvből katonai 

szakanyaggal bővített C típusú középfokú nyelvvizsgát tettem. 

Tudományos tevékenységem: 

Cikkeim jelentek meg a „Katonai logisztika” és az „Új Honvédelmi Szemle” című 

folyóiratokban. Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok védelmi beszerzéseinek 

reformjáról szóló egyetemi jegyzeteket írtam. Rendszeresen fordítottam szakcikkeket német, 

osztrák és svájci katonai folyóiratokból a Honvéd Vezérkar Tudományos könyvtára számára, 

melyek közül több megjelent a „Katonai logisztika” című folyóiratban.  

Az MH ATFCSF-ségen a Tudományos Tanács Védelemgazdasági Tagozatának titkára 

voltam. Szerkesztettem és írtam a Tudományos Tanácsa kiadványát, a „Gazdasági füzetek”-

et. Meghívott előadóként oktattam a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen. 2006-ban PhD fokozatot szereztem. 

 

Összefoglalva:  
A honvédelmi tárcánál harminckilenc évet töltöttem el, ebből tizennyolc évet különböző 

beosztásokban a felsőszintű gazdálkodás területén. Ez idő alatt az ellátó központtól a 

Honvédelmi Minisztériumig minden vezetési szinten dolgoztam, de beosztásaimat minden 

esetben szolgálati érdekből, nem saját kérésemre változtattam. Négy évig ellenőrzési 

osztályvezetői beosztásban irányítottam, végeztem a tárca felügyeleti pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzéseit, rész vettem a Magyar Honvédség teljes körű felsőszintű és csapatszintű 

gazdálkodásának ellenőrzésében. A HM-ben betöltött munkakörömben fő feladatként 

foglalkoztam a tárca beszerzési tevékenységével. A nemzetközi kapcsolatokban, a 

nemzetgazdaságban és a honvédelmi tárcánál az utóbbi 20-25 évben végbement változások 
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pénzügyi-gazdasági tevékenységre gyakorolt hatását a folyamat egyik irányítójaként volt 

módom közvetlenül tapasztalni, illetve ezekre reagálva részt venni annak folyamatos 

átalakításában. 
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