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Belsőépítész tervezőként sokféle feladattal találkoztam. Kedvező az idő, hogy ennek eszenciáját átadjam a szakmai életemben.
Kedvelem a megbízókkal való egyeztetést, a vázlatok formálását és a kivitelezés kísérését is. Sokáig szabadúszó voltam, de nagyon
szeretek teamben dolgozni. Érdekes feladatok, egy jó csapatban igencsak lelkesítő

Belsőépítész tervező művész
MOME

szept 1982 - júl 1987

kőműves okj
GÉNIUSZ PLUSZ OKTATÁSI KFT, Esztergom

OKJ oktatás keretein belül kőműves szakmából elméleti és gyakorlati szakképzésben vettem részt, melynek
végén sikeres szakvizsgát tettem

szept 2019 - febr 2020

Belsőépítész tervező
INXS BT, Budapest

Saját Bt keretén belül magán megrendelőimnek és közületi megbízásokat terveztem, ‑ kivitelező
alvállalkozókkal részleteiben vagy teljesen a kulcsrakész állapotig művezettem terveimet.

szept 1987 - júl 2018

műszaki rajzoló
Középülettervező vállalat

Bedécs Műterem belsőépítész műszaki rajz gyakornok feladatot láttam el a felvételire készülés időszakában

szept 1979 - júl 1980

Belsőépítész tervező
FACIT irodabútor

Dán irodabútor cég bemutató termében aktuális tervezői feladatokat végeztem E. Szabó László belsőépítész
,tulajdonos vezetésével

szept 1990 - júl 1992

Belsőépítész tervező
WANZL üzletberendezés

Német üzletberendezéseket, élelmiszer láncokat ellátó cég berendezéseinek aktuális helyekre adaptálása volt
a feladatom

szept 1994 - júl 1996

Belsőépítész tervező
KS Építész Stúdió, jelenleg K6 építész stúdió, Szentendre

Kocsis Ágnes vezető tervező építész csapatában dolgoztam sokféle aktuális projekten országos helyszíneken

szept 2018 - márc 2020

műszaki rajzoló
FFKKV

Cég főként színházaknak ,moziknak zsöllye székeket tervezett és gyártott a KGST piacra, de fiatal építész és
belsőépítész csapattal mozik és szinházak tervezésében is dolgozott

szept 1983 - júl 1984

Belsőépítész tervező
KS építész stúdió, Szentendre

Pilisi Parkerdő részére erdei kisvasút állomások, pénztár fülkék és vadászházak belsőépítészeti tervezése
Baracsi Erzsébet belsőépítész vezetésével

jan 2015 - júl 2015

kutyák, kirándulás ,kajak, biokert, bőr táska tervezés

TA N U L M Á N Y O K  É S  K É P E S Í T É S E K

M U N K ATA PA S Z TA L AT

É R D E K LŐD É S I  K Ö R Ö K



Referenciák kérés esetén rendelkezésre állnak.

Archicad, Excell, World  Közepes

angol nyelv  Közepes

német nyelv  Közepes

R E F E R E N C I Á K

K É S ZS É G E K
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