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Nyíregyházán jegyezte el magamat az ejtőernyőzéssel. Tálas Tamás barátom, osztálytársam
hatására, a „tudományok” elsajátítása mellett sokat beszélgettünk az ejtőernyőzésről. Az Ő
édesanyja, nagynénje, nagybátyja ejtőernyősök voltak, ezért kézenfekvő volt, hogy Ő is kipróbálja.
Természetesen egyedül nem akart belevágni, ezért rábeszélte a barátot is, hogy kezdjenek el
ejtőernyőzni. Így történt, hogy 1986. július. 26-n először ugrottam ejtőernyővel.
Az eltelt idő alatt (2019. 02.15-ig) mintegy 2000 ugrást hajtottam végre. Az ugrásaim túlnyomó
részét, katonaként teljesítettem. Katona időm alatt mindvégig ejtőernyős beosztásokat töltöttem be,
kezdve a deszant technikus beosztással, amely az AN-26-os repülőgéphez kötött, majd hat éven át
mint kutatómentő csoport parancsnok tevékenykedtem. 1997-ben a légideszant szakasz parancsnoka
lettem, később egy rövid ideig megbízott századparancsnok voltam, amíg meg nem szűnt az
ejtőernyős század. 2005-ben kineveztek a MH Légierő Parancsnokság ejtőernyős főtisztjévé.
Katonaként 1998-tól ejtőernyős oktató, ejtőernyő beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkeztem,
2007. július 01-ig. 1994-től I. osztályú ejtőernyős, 2005-től aranykoszorús I. osztályú ejtőernyős
katona. Jelentős tapasztalatokra tettem szert ejtőernyősök, és hajózók ejtőernyős kiképzésében.
1994-óta képeztem növendékeket. Az NFTC program (NATO Flying Course in Canada)
beindulásától kezdve az oda jelentkező hajózók ejtőernyős kiképzésében kezdetben részt vevő,
majd irányító voltam. A Repülő Műszaki Intézet által szervezett szakszolgálati vizsgára felkészítő
tanfolyamokon rendszeres óraadó 2011, januárig.
A katonai ugrások mellett civilben is űztem a sportot, itt ejtőernyős oktató szakszolgálati engedélyt
szereztem. Mindvégig célom volt az ejtőernyőzés minél szélesebb körben történő népszerűsítése,
amelyet a Magyar Ejtőernyős Szövetség elnökségi tagjaként és szakmai igazgatójaként is
lehetőségem volt megvalósítani. 2010-től a Légügyi Hatóságnál, mint ejtőernyős dolgoztam egy
évig, majd a Magyar Repülő Szövetség főtitkáraként igyekeztem a többi repülő szakterület mellett
az ejtőernyőzést segíteni. 2012 – 2016 között a Magyar Ejtőernyős Szövetség Szakmai igazgatója
voltam. Civilben jogász vagyok, egy ügyvédi irodában dolgozom, de egyik szemem mindenkor az
ejtőernyőzésen van és igyekszem magas színvonalon fenntartani a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi
Szövetségének honlapját. Két fiam van, Márk 1996-ban, míg Zalán Levente 2007-ben született.
Feleségem Csilla hivatásos katona.
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