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1939-ben született, 1962-ben végzett az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 
Mérnöki Karán. 

1962 és 1964 között a Közlekedési Építő Vállalatnál építésvezető helyettes a KÉV záhonyi 
majd budapesti főépítésvezetőségén. 

1964 és 1971 között a BME Vasbetonszerkezetek Tanszéken tanársegéd. 

1978 és 1980 között Tesco kiküldött egy iraki tervezőirodában (State Organization for 
Building). Részt vett kórház, kultúrház, stadion és atomerőmű tervezésében. 

1971 és 2003 között a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken címzetes egyetemi docens. 
Oktatás: vasbeton és feszített beton hidak és szerkezetek; szakértés: vasbeton és feszített 
beton hidak, műtárgyak; kutatás: modellkísérletek, magasabb szabadságfokú 
kontinuumok építőmérnöki alkalmazása. És beton repedéskörnyezetének 
feszültségvizsgálata, lemezek átlyukadása. 

1990 és 2012 között a Pannon Freysinnet Kft. Ügyvezető igazgatója majd műszaki 
igazgatója. Feladata volt hidak és egyéb mérnöki szerkezetek tervezése, szakértése és 
kivitelezése; feszített és ferdekábeles szerkezetek tervezése és kivitelezése; új építési 
technológiák bevezetése ferde kábeles feszítés, szerkezetek megerősítése. 

2002 óta a Propontis Kft. Ügyvezető igazgatója. Feladata hidak és egyéb mérnöki 
szerkezetek tervezése és szakértése. 

 

Jelentősebb tartószerkezeti, tervezési, kivitelezési és szakértői munkái: 

Hídszerkezet tervezése és kivitelezése 

1994 M0 útgyűrű Megyeri híd tanulmánytervei 

2001-2002 74.sz. főút Zalaegerszegi Zala-híd tervezése és kivitelezése 

2003-2004 Sárvári Rába-híd függesztő kábeleinek tervezése és kivitelezése  

2004-2006 M7 autópálya Kőröshegyi völgyhíd feszítésének tervezés és kivitelezése 

2006 26. sz. főút Miskolc északi elkerülőn 4 db híd tervezése 

2006-2007 M8 autópálya Pentele-híd függesztő kábeleinek tervezése és kivitelezése  

2007-2008 M0 útgyűrű Megyeri híd ferdekábeleinek tervezés és kivitelezése 

2007-2008 M7 autópálya S70 jelű völgyhíd feszítésének tervezése és kivitelezése 

 



Magasépítési tervezés 

2001 Csepeli csarnokszerkezet erősítése  

2003 Helikon kastély lóváltó műemléki épület megerősítése  

2007 Debreceni Fórum bevásárlóközpont rakodószint födém kiviteli terve 

2007 Bp. IX., Közép-európai Egyetem kiviteli terve 

2009 Pécs Corso feszített alaplemez tervezése 

2011 Kisvárda kórház tartószerkezeti terve 

2011-2012 SOTE Korányi projekt feszített födémek tartószerkezeti terve 

2013 Bp. XIV. Árkád bevásárlóközpont feszített szerkezetének tervezése 

Tervellenőrzési munka 

2006-2012 Metró 4 alagút és állomás szerkezeteinek tervellenőrzése 

2009 M60 autópálya 122. és 261. jelű völgyhidak tervellenőrzése 

2009-2011 Margit híd felújításának tervellenőrzése 

2011 Bp. V., Piarista köz 1. étterem és rendezvényterem terveinek ellenőrzése  

2013 Debreceni Nagyerdei Stadion körülölelő hídszerkezet ellenőrzése 

2014 Széll Kálmán tér rekonstrukciójának tervellenőrzése 

2014 Budai Fonódó villamosközlekedés fejlesztésének tartószerkezeti 
tervellenőrzése 

Szerkezetek ellenőrző mérése: hidak próbaterhelése (217 műtárgy). 

 

2008 és 2016 között a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának elnöke. 

Nemzetközi szakmai élet: IASS tagja 1987-től, FIB tagja 1992-től, IABSE tagja 1992-től, 
ASCE Performance of Structure bizottság tagja és IABSE 8. Munkabizottság (Forensic 
Engineering). 

 


