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Elnökhelyettes jelölt 

 

Az elmúlt több mint 20 évben egymástól jelentősen különböző szakterületek (villamosenergia elosztás, 

légiirányítás, jogalkotás, céginformáció, stb.) ágazati szakértőivel együttműködve olyan projekteket 

vezettem és menedzseltem, amelyek végeredménye nagy bonyolultságú és integrált informatikai 

rendszerek kiépítése, illetve kiemelten fontos szoftver fejlesztések sikeres megvalósítása volt. A 

projektvezetői és tanácsadói tevékenységek mellett résztulajdonosként a WSH Kft szolgáltatási és 

oktatási üzletágának operatív vezetése, valamint az ASH Szoftverház Kft ügyvezetésének eseti szakmai 

és menedzsment tanácsadói feladatainak ellátása is a munkám része.  

Önkéntesen vállalt célom a fiatalabb generációk hiteles szakemberré nevelése, mentorálása, így 

cégünknél folyamatos gyakornoki lehetőséget biztosítunk a fiatal és tehetséges pályakezdők számára. 

A Budapest Műszaki Egyetemen villamosmérnökként 1994-ben végeztem, második diplomámat 

(Diploma in Management Studies) a SZÁMALK Open Business School szervezésében a Buckinghamshire 

Chilterns University-n szereztem 2001-ben, majd ennek folyományaként ugyanitt MBA diplomát is 

átvehettem 2003-ban.  

IPMA B minősítésemet 2012-ben szereztem, 2017-ben pedig megújítottam. 

Vezettem infrastruktúra modernizációs, csoportmunka támogató és IT biztonsági projekteket a MAVIR 

Zrt-nél, projekt támogató megoldás kidolgozását az EXIM Bank-nál, szakértőinkkel együtt építettünk 

virtuális adatszobát és a Versenytanács csoportmunkáját támogató informatikai megoldást a 

Gazdasági Versenyhivatal számára, megvalósítottuk a HungaroControl részére a légiirányítók 

elektronikus humánvezénylési rendszerét, országos szinten megújítottuk az Országos Rendőr-

főkapitányság Microsoft alapú infrastruktúráját, a Covid lezárások alatt pedig bevezettük ugyanitt az 

országos alapokra építő mobil eszköz menedzsment rendszert is. Több mint 10 éve indítottuk el és 

azóta is folyamatosan fejlesztjük az Igazságügyi Minisztérium részére az Elektronikus Beszámoló 

Rendszert, amely a céginformáció egyik meghatározó szakrendszerévé vált. Legbüszkébb ez utóbbi 

szakrendszer kifejlesztésére és évek alatt történő továbbfejlesztésére vagyok. 

A PMSZ számomra elsősorban egy remek, tapasztalt, szakmai közösség, ahova kérdések, problémák 

esetén nyugodtan fordulhatok, mert mindig van valaki, aki egy jó ötlettel segíteni tud. Ugyanakkor 

megvan a lehetőség arra is, hogy a saját munkámmal, tapasztalatommal én is segíthetek, ami jó 

érzéssel tölt el. Felemelő dolog egy összetartó közösséghez tartozni, nem mellesleg az egyéni fejlődés 

leghatékonyabb útja, amikor az ember másoktól tanul és mások szerteágazó tapasztalataira is tud 

építeni. A PMSZ-ben jelen lévő szellemi tőke véleményem szerint ebben a szakmában egyedülálló az 

országban, megtisztelő az, hogy a része lehetek ennek a közösségnek. 
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Célom, hogy a PMSZ-ben a számomra rendelkezésre álló erőforrásokkal, lehetőségekkel és 

tapasztalattal élve segítsek egységesíteni az informatikai megoldásokat, költséghatékonnyá és 

egyszerűen felhasználhatóvá tegyem a csoportmunka igényekre adott válaszokat, valamint egy stabil, 

megbízható és jól üzemeltethető informatikai hátteret tudjunk közösen kiépíteni, amely képes 

megfelelni egy új, nyitás utáni világ hibrid megoldásokat alapvetően igénylő üzleti felhasználói 

igényeinek. PMSZ nagykövetként támogatni szeretném a nagyköveti programok szervezését, a 

program kiterjesztését, hiszen egyértelmű és hasznos célt valósít meg, a szakmai tapasztalatcserét a 

különböző iparágak képviselői közt.  

 

 


