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BEMUTATKOZÁS 

 

 

1974-ben születtem, azóta is Monoron élek. 2002-
ben vettem feleségül Katalint, akivel még az 
egyetemi évek alatt ismerkedtem meg. Két 
gyermekünk született, Áron (18 éves) és Barnabás 
(15 éves). 
1998-ban politológia majd 1999-ben szociológia 
diplomát szereztem a Miskolci Egyetemen. 2007-
ben a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolában 
abszolutóriumot szereztem. Angol és német 
nyelvismerettel rendelkezem. 
 
Az egyetem elvégzését követően terület- és 
településfejlesztés irányba indult el a pályafutásom. 
2000-2003 között szakértőként, majd szociális 
üzletágvezetőként dolgoztam. 2003-ban önálló 
vállalkozást indítottam, érdeklődésem, 
megbízásaim fókuszába az EU finanszírozott 
pályázatok kerültek.  

Pályázati szakértőként dolgoztam pályázatkezelő intézményeknek, sok milliárd Ft 
értékű pályázat kidolgozásában, értékelésében, menedzselésében és 
monitorozásában működtem közre. Mindez igen széles rálátást adott számomra a 
legkülönbözőbb intézmények és szervezetek fejlesztési elképzeléseit, lehetőségeit 
tekintve. Számtalan projektben dolgoztam, dolgozom együtt kisebb és nagyobb 
vállalatok vezetőivel éppúgy, mint a büntetés-végrehajtásban, államigazgatásban, 
oktatási, kulturális, szociális ágazatban dolgozókkal vagy éppen civil szervezetek 
önkénteseivel. 
 
Feleségemmel 2009-ben alapítottuk az Elycon Kft-t, melynek azóta is ügyvezetője 
vagyok. Az elmúlt években a pályázati tanácsadás mellett egy teljesen új irányba is 
elmozdultunk, LED világítási projekteket tervezünk és valósítunk meg. 
 



LIONS AKTIVITÁSOM 

 

2007 óta vagyok a Monor Hegyessy Lions Club tagja. Óriási büszkeséggel töltött 
el akkor, hogy fél év „próbaidőszak” után egyhangúlag rendes taggá választott a 
klub. 2016-2020 között klubom addigi történetében először egymás után 
négyszer választott meg elnöknek, amire mindig hálával és tisztelettel 
emlékszem vissza. Az elnökségi évek alatt számtalan fantasztikus esemény, 
jótékonysági cél tervezésében és megvalósításában működtem közre. Mégis, 
leginkább arra vagyok büszke, hogy a 4 év alatt (és megjegyzem, azóta sem) 
hagytam ki semmilyen indokkal egyetlen klubülésünket sem.  

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt egy évben a Budapest 2. Zóna 
elnökeként segíthettem a klubok munkáját, illetve vehettem részt az országos 
kabinet munkájában. Még nagyobb megtiszteltetést jelent számomra, hogy oly 
sokan bíztattak arra, hogy vállaljam el a 2. alkormányzói jelöltséget. 

 

FŐBB KORMÁNYZÓI IRÁNYVONALAK (2023-24) 

• Elért eredmények megtartása, további szervezeti fejlesztések; 

• Nemzetközi (elsősorban szomszédsági) Lions kapcsolatok erősítése; 

• Hazai Lions klubok közötti kapcsolatok erősítése, jó gyakorlatok 
terjesztése; 

• Más jótékonysági, civil szervezetekkel, intézményekkel való projektalapú 
együttműködések generálása és menedzselése; 

• Adminisztrációs segítségnyújtás, érdekképviselet erősítése; 

• Fokozottabb média jelenlét, a Lions mozgalom ismertségének és 
elismertségének javítása. 

 

Személyes mottóm: 

„Nem hiszek a történelemben százszázalékos szükségszerűségekben, hanem hiszek bizonyos 
nagy vonalakon belül több-kevesebb lehetőségben, melyet lehet elpuskázni és lehet szerencsés 
vágányokra irányítani.” 
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