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Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1977.03.21. 
  

Szakmai tapasztalat  
Időtartam 2017. 06.01- 

Foglalkozás / beosztás   hivatásos katona / egyetemi tanársegéd 
Főbb tevékenységek és feladatkörök gazdasági és pénzügyi jog, fegyveres összeütközések jogának ("Law of Armed Conflict") és 

megszállás jogának ("Law of Military Occupation") oktatása angolul, honvédelmi jog 
oktatása és kutatása, honvédelmi igazgatás civil és katonai tanfolyamokon oktatás és 
vizsgáztatás 

A munkáltató neve és címe Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai 
Vezetőképző Intézet, Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
weboldal: www.uni-nke.hu 
oktató-tudományos 

  

Időtartam 2015.11.01-2017.05.31. 
Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök gazdasági és pénzügyi jog, fegyveres összeütközések jogának ("Law of Armed Conflict") és 
megszállás jogának ("Law of Military Occupation") oktatása angolul, honvédelmi jog 
oktatása és kutatása, honvédelmi igazgatás civil és katonai tanfolyamokon oktatás és 
vizsgáztatás 

A munkáltató neve és címe Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai 
Vezetőképző Intézet, Hadászati és Hadelméleti Tanszék 
1083  Budapest, Ludovika tér 2. 
weboldal: www.uni-nke.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktató-tudományos 
  

Időtartam 2012.01.01-2015.10.31. 
Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / jogtanácsos 

Főbb tevékenységek és feladatkörök szerződések és együttműködési megállapodások előkésztése , fegyelmi és méltatlansági 
ügyek kivizsgálása, jogszabályok és belső szabályzók véleményezése, dékáni határozatok és 
intézkedések előkésztése, büntetőügyekben nyomozás 

A munkáltató neve és címe Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Dékáni Hivatal 
1083  Budapest, Ludovika tér 2. 
weboldal: www.uni-nke.hu  

Tevékenység típusa, ágazat jogász 

http://www.uni-nke.hu/


  
 

 

 
Időtartam 2010.10.01-2011.11.31. 

Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / gazdasági, majd vezető jogtanácsos 
Főbb tevékenységek és feladatkörök az egyetem szerződéseinek előkészítése aláírásra és azok érvényesítése, pénzügyi 

tranzakciók jogi ellenjegyzése, pénzügyi szabályzók kidolgozása, követeléskezelés, 
perképviselet bíróságok előtt 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. 

Tevékenység típusa, ágazat jogász 
 
 

Időtartam 2007.11.01-2010.09.30. 
Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / jogtanácsos 

Főbb tevékenységek és feladatkörök polgári jogi (bérleti, vagyonkezelői, stb.) szerződések előkészítése és véleményezése, 
jogszabályok, ill. egyéb szabályzók készítése és véleményezése, főosztály képviselete a 
nemzetközi a NATO SAC C-17 Programban, pályáztatások megszervezése és lefolytatása,  
konferenciák, (haditechnikai) kiállítások (IDEB, C+D, stb.) és kiutazások szervezése 

A munkáltató neve és címe HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Főosztály  
1055 Budapest, Balaton utca 5-7. 

Tevékenység típusa, ágazat jogász 
 

 
Időtartam   2007.01.01-2007.10.31. 

Foglalkozás / beosztás   hivatásos katona / jogtanácsos 
Főbb tevékenységek és feladatkörök nemzeti támogatással kapcsolatos jogszabályok kezdeményezése és véleményezése, polgári 

jogi     (bérleti, vagyonkezelői, stb.) szerződések készítése és véleményezése, jogszabályok, 
ill. egyéb    szabályzók készítése és véleményezése, jogi kontroll az ügynökség 
tevékenysége felett  

A munkáltató neve és címe   HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
  1135 Budapest, Lehel út 35-37. 

Tevékenység típusa, ágazat jogász 
  

Időtartam 2005.12.01 – 2006.12.31. 
Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / jogtanácsos 

Főbb tevékenységek és feladatkörök nemzeti támogatással kapcsolatos jogszabályok kezdeményezése és véleményezése, polgári 
jogi szerződések készítése és véleményezése, jogszabályok, ill. egyéb    szabályzók 
készítése és véleményezése, jogi kontroll a hivatal tevékenysége felett 

A munkáltató neve és címe HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal  
1145 Budapest, Jávor utca 9/A. 

Tevékenység típusa, ágazat jogász 
 

 
Időtartam 2001.09.01-2005.11.31 

Foglalkozás / beosztás hivatásos katona / jogi és igazgatási főnök 
Főbb tevékenységek és feladatkörök tűzszerész és hadihajós feladatokkal kapcsolatos jogszabályok kezdeményezése és 

véleményezése, szerződések előkészítése és véleményezése, parancsnoki nyomázás 
támogatása, büntető, szabálysértési és fegyelmi ügyek kivizsgálása    

A munkáltató neve és címe MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred  
1153 Budapest, Szentmihályi út 107. 

Tevékenység típusa, ágazat 
 
 

 
 

jogász 
 

 

  



  
 

Tanulmányok 
 
 

 

Időtartam 2013–2015 
Végzettség / képesítés doktori képzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  
Hadtudományi Doktori Iskola 
1083  Budapest, Ludovika tér 2. 

   weboldal: www.uni-nke.hu  
Országos /nemzetközi besorolás országos 

 
 

Időtartam  2001-2004 
Végzettség / képesítés 

 
Főbb tárgyak/ gyakorlati képzés 

Bank szakjogász 
 
adójog, makrogazdasági és közgazdasági alapismeretek,  bankügyletek, vállalati és 
lakossági hitelezés, társasági jog, csőd-, felszámolási és adósságrendezési jog, valamint 
végrehajtási jog   

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem   
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 

Országos /nemzetközi besorolás országos 
 

  

Időtartam 1996–2001 
Végzettség / képesítés 

 
Főbb tárgyak/ gyakorlati képzés 

Jogász   
 
magyar és egyetemes alkotmány- és jogtörténet, alkotmányjog, közigazgatási jog, 
büntetőjog, polgári jog, nemzetközi jog  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem  
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  

Országos /nemzetközi besorolás 
 

 
 
 

Tanfolyamok 

országos 

 

 
  

Időtartam 2005–2006 
Végzettség / képesítés 

 
 

Főbb tárgyak/ gyakorlati képzés 

Európai Számítógéphasználati Jogosítvány (ECDL) 
HU-SE071000003156 
 
Microsoft OfficeTM eszközök (Word, Excel, PowerPointTM, Access) ismerete és alkalmazása 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
1054 Budapest, Báthory u. 16. 

Országos /nemzetközi besorolás országos 
  

  
Egyéni készségek és 

kompetenciák 
 

  

Anyanyelv(ek) MAGYAR 
  

Egyéb nyelv(ek) ANGOL felsőfokú  katonai szakanyaggal bővített STANAG 6001 nyelvvizsga 
NÉMET alapfokú  katonai szakanyaggal bővített ARMA szaknyelvvizsga 

 
  



  
 

Társas készségek és kompetenciák kiváló munkabírás és csapatmunka, fegyelmezettség, szervező- és előadókészség 
  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Microsoft Office™ eszközök (Word™, Excel™  és PowerPoint™) ismerete, alkalmazása, 
  

  

  

Járművezetői engedély B kategória 
  

Kiegészítő információk 
 

Tagságok 
 
 

 
 
 
 
 

Kitüntetések, egyéb elismerések 
 
 
 

 
 
 
Honvéd Zrínyi Sportegyesület (HZSE) alelnöke 2016.02.17-től  
az egyesület képviselete a Fővárosi Törvényszék előtt, sportjogi szerződések, belső 
szabályzók és megállapodások előkészítése, küldöttgyűlések, elnökségi ülések és 
tagértekezletek levezetése, jogi tanácsadás,  az elnök helyettesítése és képviselete 
 
DELO Nemzetközi Humanitárius Katonai Lovagrend Magyarországi Lovagjai Egyesület  
kancellárja és alapító tagja 2010.11.15-től 

 
„Árvízvédelemért” szolgálati jel a tiszai árvíz során végzett árvízvédelmi munkámért   
szolgálati érdemjel bronz fokozata 
szolgálati érdemjel ezüst fokozata 

 

 
Publikációs és hivatkozási 

lista 
 
 

ttps://vm.mtmt.hu/search/download.php?type=3&lang=0&flag=737&orderby=3D1a&dtitle=+Pet
ruska+Ferenc+%28jog%29++ 
 

 
 
 
 

  
  

 


