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Tanulmányok, végzettségek 
Szent István Egyetem – Gazdasági és Társadalomtudományi Kar:   Munkavállalási Tanácsadó 
Budapesti Gazdasági Főiskola – Pénzügyi Számviteli Főiskola kar:  EU Projektmenedzser 
Budapesti Műszaki Egyetem - Master of Business Administration   (MBA) 
Plusz 3 különböző szakmai végzettség 
 
Munkavégzés 
38 éves munkavégzésem során főleg magánvállalkozó voltam és vagyok. Rövid (1-1 éves) időszakra nagyvállalati 
légkörben töltöttem be HR Igazgatói illetve Üzletfejlesztési Igazgatói poziciókat, de hamar rá kellett jönnöm, hogy az ilyen 
típusú, nagy létszámmal dolgoztató vállalatok „taposómalom” jellegű, beteges légköre az én inger küszöbömnek kevésbé 
felel meg, ezért mindig visszatértem a magánszférába, ahol tevékenységeim erkölcsi és anyagi szempontokból is nagyobb 
elismerést nyertek. 
 
Poolbiliárd 
1989-ben ismerkedtem meg a poolbiliárd sporttal, amikor vállalkozóként megnyitottam első budapesti, belvárosi biliárd 
klubomat. Ezt később Óbudán követte egy klub, majd Gyöngyösön nyitottam egy versenytermet, ahol számos pontszerző, 
csapat és országos bajnokság is megrendezésre került. 1990-ben, a hivatalosan megalakuló Poolbiliárd Szakág elnökségi 
tagjává majd elnökévé választottak. 1991-ben a snooker és a karambol szakágak vezetőinek felkérésére közösen 
megalapítottuk a Magyar Biliárd Szövetséget, amelynek alapszabályi megalkotásában és a szövetség hivatalos 
bejegyzésében jelentős szerepet vállaltam. Az év végére elkészítettem a szövetség Fegyelmi Szabályzatát és a Pool Szakág 
„Átigazolási Szabályzatát”. 2019-ben az MBSZ elnöksége elfogadta az általam újjá szerkesztett (18 éves) Fegyelmi 
Szabályzatot. 
 
A szövetség elnökségi tagjaként aktív szerepet vállaltam, hogy az akkori OTSH alá tartozva megkapjuk első állami 
támogatásunkat, amelyben az óta is részesülünk. 1997-ig voltam a pool szakág elnöke. Ez után 10 éves kihagyás 
következett, mert nem tudtam és kívántam azonosulni, néhány újonnan felbukkanó személy, illetve a sport szellemével 
ellentétes gondolkodásának módjától. 2007-2011 között újra versenyeztem, ahol jelöltek a szakág elnöki posztjára, de 
néhány szavazat különbséggel nem én kaptam a meghatalmazást.  
 
Újabb néhány éves kihagyást követően 2015-ben azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy térjek vissza a poolbiliárd 
sportba és újra vállaljam el a szakág vezetését. Újra megválasztottak a Pool Szakág elnökének, majd 2018-ban már 
harmadik alkalommal is megtiszteltek ezzel a megbízatással. A legjobb tudásom szerint próbálom a feladatot ellátni, 
amelyhez kiváló támogatást és segítséget kapok a szakág elnökségi tagjaitól illetve azoktól a sportvezetőktől és 
játékosoktól, akik folyamatosan, építő jellegű kritikákkal segítik munkámat. Az összefogás eredményeként a szakágunk 
ismét jelentős változásokon és fejlődésen megy keresztül. 
 
Amire büszke vagyok… 

o Az eddigi 11 éves szakági elnöki megbízásom alatt a versenyzőink összesen 14 Európa Bajnoki érmet szereztek, 
köztük 3 arany éremmel. 

o 1997-ig 2 darab budapesti Eurotour versenynek voltam aktív szervezője,  
o Az 1996-os békéscsabai Poolbiliárd Európa Bajnokság fő szervezője és versenyigazgatója voltam.  
o Az elmúlt években 3 nemzetközi versenyt szerveztem, amelyből a "Budapest Open" és a "Best of the East" 

versenyeknek a Tájfun Biliárdszalon adott otthont. A 2020-as "Best of the East" versenyt a pécsi Fordan Centerben 
rendezzük, amely sorozat megrendezéséhez több éves felkérést kaptunk! 

o 2020-tól az utánpótlás képzésére „Junior Mentor Program” – Poolbiliárd képzést szervezünk, amely a mentális és 
gyakorlati felkészítés mellett edzőtáborozási lehetőséget is biztosít a jelentkező tanulóknak. 

 
Hobby… 

o Poolbiliárd 
o Utazás 
o Hajózás 
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