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Szakmai célom, hogy tapasztalatommal és tudásommal, ötleteimmel segítsem a Magyar Optikus Ipartestület 

elnökségének munkáját. Látszerészként, üzletvezetőként, majd hálózatvezetőként megtapasztaltam az 

optikák mindennapjait, egyúttal beleláttam, és részt vettem ezen folyamatok szervezésébe, koordinálásába 

is.  Megszerzett, és folyamatosan fejlesztett képességeimmel, átfogó gondolkodásommal hasznos tagja 

szeretnék lenni az Ipartestület elnökségének, és úgy gondolom, a kisebb-, és nagyobb optikai hálózatokban 

megszerzett kompetenciám megfelelővé tesz, hogy méltó képviselője legyek a szakmának. 

 

1983-ban születtem Győrben, 2001-ben szereztem Gimnáziumi érettségi bizonyítványt. Szerettem volna a 

honvédelemnél továbbtanulni, majd elhelyezkedni, de a dioptriám miatt nem feleltem meg az akkori orvosi 

alkalmassági vizsgának. Ezután kereskedelmet, marketinget, közgazdaságtant és informatikát tanultam.  

2011-ben, a magyar tulajdonú Opti Markt hálózat győri üzletében kezdtem dolgozni. Először eladóként, 

hiszen akkor még nem gondoltam, hogy ez a szakma válik végül a hivatásommá. Itt tanultam meg az alapokat 

akkori kollégáimtól, valamint később a tanáraimtól. 

2015-ben Látszerész és fotócikk kereskedői végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetemen, ahol olyan 

nagyszerű tanároktól tanulhattam, mint Réz Kata (szemészeti alapismeretek), Kiss Márk (geometriai és 

fizikai optika), valamint Fuchs Ernő (műhelygyakorlat). Az ő szaktudásuk, szakma iránti elkötelezettségük 

példa értékű számomra. 

2017-ben lehetőséget kaptam, hogy boltvezetőként is megmutassam magam. Két győri üzlet működéséért, 

összehangolásáért lettem felelős. Többek között a nyolc fős értékesítői csapat fejlesztése, koordinálása, 

valamint a két bolt zavartalan együttműködése tartozott a feladatkörömbe. 

2020-ban munkahelyet váltottam, és a Mikroptika Optikában helyezkedtem el. Az itt töltött egy évem alatt 

lehetőségem volt elmélyíteni a műhelymunkában való jártasságomat, valamint segítettem a tulajdonos 

munkáját, mint például a közösségi médiában való aktív részvételét. 

2021-ben az Optic World Exclusive mosonmagyaróvári üzletében kezdtem dolgozni üzletvezetőként, majd 

2022-ben lehetőséget kaptam arra, hogy hálózatvezetőként folytassam tovább pályafutásomat. Jelenleg hat 

üzlet működéséért vagyok felelős. Folyamatosan fejlesztem magam, részt veszek különböző képzéseken, 

tréningeken, hogy megfelelő támogatást tudjak nyújtani a kollégáimnak. Feladataim közé tartozik 

munkatársaim folyamatos segítése, a zavartalan üzletmenet biztosítása, az üzletvezetőkkel való kooperáció. 

Emellett természetesen ugyanúgy a munkakörömbe tartozik a kapcsolattartás a különböző beszállító 

cégekkel, valamint aktív részvétel a cégvezetés munkájában, döntéshozatalban. További céljaim között 

szerepel a mestervizsga megszerzése is. 

 

Bízom benne, hogy a megszerzett, és folyamatosan fejlődő tudásomat a MOI Elnökségi tagjaként is 

kamatoztathatom. 
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