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1990-1995 között voltam a BGSZKI és Magasépítési Technikum
tanulója.
Az iskola elkezdésekor az volt az elképzelésem, hogy az érettségit
követően szakirányú felsőoktatási intézménybe jelentkezem,
építészmérnök leszek.
1994-ben érettségiztem a Magasépítési Technikumban. Jó tanulmányi eredményeim miatt
mentességgel (felvételi nélkül) bekerülhettem volna bármelyik műszaki felsőoktatási
intézménybe, azonban sajnos az építészmérnöki szakon kötelező rajz-alkalmassági vizsgán
nem feleltem meg.
Emiatt alakult úgy, hogy bejeztem az 5. évet is a Technikumban. Nem bántam, hogy így
alakult.
Az 5. év alatt az iskola mellett rajztanárhoz jártam, így a következő rajz-alkalmassági vizsgán
már közel maximális pontot értem el.
1995-ben megszereztem a Magasépítő technikus oklevelet, és 1995-ben már egy szakmával a
kezemben kezdtem meg a főiskolai tanulmányaimat.
1995-1999 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Főiskolai Karának hallgatója voltam.
Akkoriban volt lehetőség egy un. kombinált szakra jelentkezni, ahol 4 év alatt két főiskolai
diplomát lehetett megszerezni. Ez a Műszaki Tanár szak volt. A 4 év elvégzését követően egy
Építészmérnök és egy Építész szakos Mérnöktanár diplomát kaptam.
A főiskola első évében a szakmai tárgyak tekintetében óriási előnyt jelentett a Magasépítési
Technikumban megszerzett tudásom a gimnáziumból jött szaktársaimmal szemben. A
másodévtől ezek a különbségek ugyan kiegyenlítődtek, azonban ma is elmondhatom, hogy a
szakmai tudásom biztos alapjait a Technikumban szerzett ismereteim jelentik.
1999-ben kezdtem el dolgozni Egerben az Atlant Építész Irodában, melynek ma az
irodavezetője vagyok.
Szerencsésen alakult, hogy a cégnél pályakezdőként a tervezésben és a kivitelezésben
egyaránt tapasztalatokat tudtam szerezni.
Az első években családi házak valamint kisebb irodák, üzletek tervezési folyamatában,
valamint a generál-kivitelezéshez kapcsolódó műszaki előkészítő munkákban és műszaki
ellenőrzésben vettem részt. Legfontosabb kivitelezői munkánk az akkor Egerben még jól
prosperáló Leoni Hungária Kft. gyártócsarnokainak, irodáinak több évig tartó átépítése,
felújítása volt. Ezen belül számos projektben vettem részt, melyek a szakmai fejlődésen túl
sok sikerélményt is jelentettek számomra.
A munka mellett időközben posztgraduális képzés keretében közgazdász szakmérnök
diplomát szereztem.
Később cégünk tulajdonosi összetételének átrendeződését követően, tevékenységünkben
jelentősebb profilváltás történt. Generálkivitelezői megbízásokat a továbbiakban már nem

vállaltunk, fő tevékenységünk az ingatlan értékbecslés lett. Ma Heves megyében meghatározó
szereplői vagyunk a szakterületnek.
Jelenlegi munkám során - bár nem kötődik szorosan az eredeti, építész szakmámhoz – sok
előnnyel jár az alapképzettségem és biztos alapokon nyugvó szakmai ismereteim.
Szerencsére napjainkban ismét fellendülőben az építőipar, nagy szükség van a jól képzett
építőipari szakemberekre.
Csak biztatni tudok mindenkit, fiúkat, lányokat egyaránt, hogy ennek az érdekes, szerteágazó
szakmának az alapjait a Magasépítési Technikumban sajátítsa el.
Én nagyon szeretem a szakmámat, ma is ezt választanám.
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