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SZÜLETÉSI ADATOK 

▪ Kiskunhalas, 1977. július 8. 

VÉGZETTSÉGEK 

▪ 2002-2006 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 

(Edutus Egyetem) Közgazdász, menedzsment 

szakirány.   

▪ 1999-2001 Perfekt Zrt. Regisztrált Mérlegképes 

könyvelő, vállalkozási szak.   

▪ 1996 Számítástechnikai programozói és 

szoftverüzemeltetői tanfolyam- operatori és 

programozói diploma.  

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

▪ 2017-től HTE tagság, Projektmenedzsment 

Szakosztály (TIPIK) alelnöke Dr. Prónay Gábor 

elnökségi vezetése mellett, ezüst jelvény birtokosa.  

▪ 2020-tól PM Forum Szervező Bizottság tagja. 

▪ 2017-től egyéb tagságok, rendezvényeken való 

részvétel PMSZ és PMI Magyar Tagozata, PMO 

Klub.  

▪ 2013, 6 hónap, London, True Volunteer Foundation: 

Fiatalok, pályakezdők szakmai orientációjának 

elősegítése, önkéntességi feladatok vállalási 

hajlandóság növelése céljából lokális kutatások és 

megvalósítási tanulmány készítése. Később 

projektvezetői, -szervezői feladatok fiatalok 

sportolási hajlandóságának ösztönzése.  

FŐBB MUNKÁK ÉS PROJEKT MENEDZSMENT 

TAPASZTALATOK 

▪ Nemzetközi virtuális agilis fejlesztői csapatok 

(Szerbia, India, Sri Lanka) napi StandUp meetingek, 

erőforrás felosztás és naptár vezetése, teljes vállalat 

fejlesztési backlog menedzselése és rendszerbe 

integrálása. Üzleti -technikai elemzői csapat 

tevékenységének onboarding támogatása, fejlesztési 

feladatok automatikus folyamatainak kiegészítése és 

rendszerszintű működés kialakításához riportálható 

kezdeti mérési és -visszamérési funkciók bevezetése 

10xOne Zrt.-nél. 

▪ EDOS Projekt IT oldali projektvezetőként 

digitalizációs projekt keretében a teljes 

magyarországi multinacionális gyógyszeripari 

vállalatot lefedő papír alapon kezelt 

szabványműveleti előírások (SOP) és házi 

szabványok (HSZ) készítésének és kezelésének és 

oktatásának validált elektronikus 

dokumentumkezelő rendszer alkalmazás fejlesztés 

megvalósítása riportálási funkcióval, új felhő alapú 

technológiák és hibrid infrastruktúra kialakítása 

mellett. 

▪ NOVELL Projekt keretében multinacionális 

gyógyszeripari vállalat teljes magyarországi 

vállalatát lefedő Novell fájl szerver Windows fájl 

szerverre törénő migrációjának és automatikus 

mappa jogosultság kezelés megvalósítása.  

▪ PMO-ként projektiroda támogatási funkcióinak, 

keretrendszerének és folyamatainak kialakítása, 

projektek átláthatóságának, nyomon követésének, 

státuszainak biztosítása mellett kiemelt 

szerződéskötés vezetői tárgyalásainak lebonyolítása 

10xOne Zrt.-nél.  

▪  KOF Migrációs program keretében integrált 

ügyviteli rendszerek aktív alkalmazás környezetének 

migráció felkészítése - KGR szerverről a 

Kormányzati Felhőbe KOF, informatikai vállalat 10 

szenior felső vezetői közreműködésével core team 

tagjaként, mint program projektvezetőként integrált 

irányítási rendszer felhő migrációjának -fejlesztési, -

tervezési, -migrációs ütemezési és előkészítési 

feladatainak végrehajtása. 

▪ Pályázati projektek menedzselése innovációs 

technológia és alkalmazásfejlesztés, K+F műszaki- 

kutatás fejlesztési területen (GOP, KTIA-AIK). 

▪ 21. századi közoktatás -fejlesztés, koordináció 

kiemelt program operatív vezetése, OFI Intézményi 

kiemelt projektiroda struktúra és folyamatok 

kialakítása, működtetése. A program 44 elemi 

projektjének teljes költségvetés, megvalósítási 

idejének újratervezezése, szakmai konzorciumi 

partner részére program beszámolók készítése 

(TÁMOP). Intézményi közbeszerzés kivételkezelési 

módszertanának, folyamatainak kialakítása, oktatása 

kiemelt projekt keretébben. 

▪ Központi információs infrastruktúra kiemelt 

nagyösszegű pályázatainak megvalósíthatósági 

tanulmány írásának projektvezetése NIIF Intézet 

részére (TIOP, KMOP). 

▪ Exact Globe System (pénzügy, kontrollig modul, 

bank interfész) interim projektvezetése LeasePlan 

Hungaria Zrt. részére. 

MIT SZERETNÉK TENNI A HTE ÉRDEKÉBEN? 

Főtitkár helyettesi pozícióval az önálló feladataim és 

Főtitkár felhatalmazott helyettesítése mellett az 

Operatív igazgató és Főtitkár támogatásával az 

Egyesület és elnökség kitűzött céljainak elérésében 

kívánok támogatást nyújtani horizontális és több 

funkcionális területet átölelő szakmai tapasztalataim 

és fiatal szemléletmódom megosztásával, valamint 

hidat képezve elősegíteni a fiatal szakmai generáció 

egyesületi életbe történő integrációját, szem előtt 

tartva a mai kornak megfelelő tartalom további 

elősegítését. Hosszú távú szakmai célomhoz 

igazítottan szívesen vállalok egyéb önálló feladatokat 

az Egyesület érdekében. 


