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Jelentkezés az alábbi tisztségekre:  

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara titkári posztjára,   
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara küldöttjének a 

Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésébe,  

Tagfelvételi Bizottság tagságára.  

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöki posztjára, 

megválasztása esetén hivatalból tagja a Magyar Ügyvédi 

Kamara elnökségének, Küldöttgyűlésének és a területi 

Tagfelvételi Bizottságnak.  
Szakmai önéletrajz  

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi 
Karán végeztem 1980-ban.   
  
Dunaújvárosban töltöttem ügyvédjelölti gyakorlati 
időmet.   
  
1982-től a Székesfehérvári 2. sz. ÜMK tagja voltam, 

önálló irodát 1991-ben alapítottam.   
  
1992-től Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökségi 
tagja és egyben titkára vagyok jelenleg is. A Magyar 

Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének vagyok a tagja.  
  
1995-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett szervezett Állandó Választottbíróság bírája 
lettem. Számos belföldi ügyben jártam el tanács 

tagjaként, elnökeként, illetve egyesbíróként.   
  
Két évtizeden át a jogi szakvizsgák cenzoraként a 

polgári jog és a gazdasági jog területén vizsgáztattam. 
  
2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi 
Bizottságának tagjává választottak, 2006-tól az egyik 

fegyelmi fellebbviteli tanács vezetője lettem. 2010 
óta vagyok a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi 

főmegbízottja, majd más néven országos vezető 

fegyelmi főbiztosa. 
  
2013-ban a „Kiváló Ügyvédi Munkáért” 

kitüntetésben,  
2017-ben pedig az „Ügyvédségért – Pro Collegio 
Advocatorum” kitüntető címben részesített a Magyar 
Ügyvédi Kamara. 

2021. augusztus 20-a alkalmából ügyvédi, valamint a 
kamarai közéletben vállalt szerepem miatt a Magyar 
Ügyvédi Kamara országos fegyelmi főbiztosaként 
Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben 
részesültem. 
  
Publikálok az Ügyvédek Lapjában.  

1983-1988: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és 

Jogtudományi Kara, Pécs. A diplomámat 1988-ban summa 

cum laude fokozattal szereztem meg. Az egyetemi 

tanulmányok alatt a Civilisztikai Tanszéken 

demonstrátorként tevékenykedtem. A jogi szakvizsgát 

1990 évben szereztem meg. 

A diploma megszerzését követően 1988. és 1990. között a 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara alkalmazásában álltam 

ügyvédjelöltként. Az ügyvédjelölti időszakban a 

Székesfehérvári, valamint a Dunaújvárosi Ügyvédi 

Munkaközösségekhez voltam beosztva és ez a 

tevékenység a klasszikus ügyvédi munka megismerésére 

volt alkalmas. 

A szakvizsga megszerzését követően 1990. októberétől a 

Gárdonyi ÜMK tagja lettem. 

1992-től egyéni ügyvédként tevékenykedem 

Székesfehérváron. Az irodám jelenleg három fővel 

dolgozik, így rajtam kívül egy ügyvédjelölt és egy 

asszisztens végzi a munkát. Az iroda elsődlegesen 

gazdasági társaságok képviseletét látja el, de ezen 

túlmenően az ügyvédi tevékenység egyéb területén is 

aktív, így polgári jogi, családjogi perekben is ellát 

képviseletet.  

Részt vettem a Budapesti Árutőzsde alapítása körüli 

munkában és az Árutőzsde mellett szervezett 

Választottbíróság tagja voltam annak fennállásáig.  

 
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának 

tagja voltam 2002 és 2006 között, 2010. február 20. 

napjától tagja vagyok a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 

Elnökségének. 2018. és 2020. között másodfokú fegyelmi 

tanács tagja voltam.  

2020. február 1. napjától a Magyar Ügyvédi Kamara 

igazolása alapján a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarát elnöki 

jogkörben képviselem- 

2018. óta a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének 

választott tagja voltam, valamint a Magyar Ügyvédi 

Kamara Fellebbviteli Fegyelmi Bizottságának tagjaként 

tevékenykedtem. 

Publikáció: Ügyvédek Lapja 



 

  

Az elmúlt több, mint két évben folytattuk azt a kamarai gyakorlatot, amely a tagság megbecsülését 

és munkájának a segítését célozza. Ennek keretében a kamara biztosította tagjainak továbbra is a 

jogtárat, valamint az elektronikus blanketták kitöltéséhez szükséges blanketta programot. 

 

Új alapokra helyeztük az oktatás ügyét, amely létszükségletté vált a rapid váltások korában. Minden 
évben elértük, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara által ingyenesen nyújtott kreditpontos előadások 
mellett a megszerezhető kreditpontok másik felét a Fejér Megyei Ügyvédi Kamra adja. A 
tagdíjbevételek egy jelentős részét visszaforgattuk annak érdekében, hogy a tagság úgy tudjon 
megfelelni a kreditrendszerben a pontszerzésnek, hogy külön anyagi erőforrást ne kelljen igénybe 

vennie. Ha élőszavas oktatást nem lehetett tartani, akkor megszerveztük a videó oktatásokat. A 
jövőben is elsődleges szempontnak tartjuk a tagság munkájának segítését és ennek keretében a 
kötelező kreditpontok megszerzéséhez magas színvonalú és a tagok részére ingyenesen elérhető 
oktatások biztosítását.  
 
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerre felkészítő oktatásokat a végrehajtási jogszabályok 
megjelenése után nyomban megkezdjük és mielőbb megteremtjük a vizsgázás lehetőségét. 
 
A pandémia alatt a kamara működése a nehezített körülmények ellenére folyamatos maradt. 
 
Tanújelét adtuk a szolidaritásnak, a szociális érzékenységünknek mind a járvány, mind a 

szomszédban dúló háború alatt. 
 
A Covid járvány alatt létrehoztunk egy telefonon igénybe vehető pro bono szolgáltatást, amely 
állandósult.  

 

A kamara igazgatási ügyeit igyekeztünk eddig is mindig is rugalmasan, gyorsan elintézni, ezt a 

gyakorlatot meg kívánjuk őrizni.   

 

A tagok gyors és részletes tájékoztatása leveleinek, valamint a honlapon keresztül és oktatás 

keretében valósul meg. Terveink között szerepel egy új honlap megjelenítése, amely könnyebb 

eligazodást biztosít, s ahol az egyes körlevelek utóbb is visszakereshetővé válnak.  

Az elmúlt két évben szinte folyamatosan fennálló járványhelyzet ellenére igyekeztünk olyan 

közösségi teret teremteni a közgyűlések alkalmával, amely a korábban megszokott „szürke” 

közgyűlések helyett alkalmat adott a tagságnak oldottabb körülmények közötti találkozásra. Ezt a 

fajta találkozási lehetőséget a jövőben is meg kívánjuk tartani, illetve lehetőségeinkhez képest 

bővíteni szeretnénk.  

  

Képesek vagyunk jól alkalmazkodni az ügyvédi hivatás megváltozott körülményeihez és 
követelményeihez, a szakmai irányításhoz, kollégáink segítéséhez. Együttműködésünket  
kiegyensúlyozottság, a kölcsönös egymásra utaltság és a megértés jellemzi.  

  

A mértékletesség és kiszámíthatóság, a szélsőségektől mentes vezetés és az új dolgok iránti fogékonyság 
megalapozta kollégáink megbecsülését, bizalmát.   

  

  
   

  

  

  


