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Magamról röviden
Szeretem magam olyan kihívások elé állítani, amelyek teljesítése kemény munkával érhető el és a
célig vezető utat arra használom, hogy minél többet tudjak tanulni és fejlődni. Hiszem azt, hogy az
ember a rossz tapasztalatokból legalább annyit, de néha többet tanul, mint a jó tapasztalatokból
vagy a könnyű sikerekből. Vidám természetem van, szerintem humorral a legnehezebb helyzetek is
könnyebben kezelhetők.
Szakmai területe(i)m
Elsősorban IT rendszerek bevezetése kapcsán szereztem projektmenedzsment tapasztalatokat.
Kimondottan szeretek külföldi csapatokkal dolgozni, az eltérő kulturális környezet nagyon inspirál.
Végzettségem
2004-ben végeztem Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogászként, 2008-ban jogi
szakvizsgát tettem, majd 2013-ban európai üzleti szakjogász végzettséget szereztem. Jelenleg
folyamatban van az IPMA B minősítésem.

Munkatapasztalatom (pozíciók, projektmenedzsment tapasztalat)
Az 2008-ban kezdtem el projektmenedzsmenttel foglalkozni egy hazai tulajdonú vezetői tanácsadó
cégnél. A tapasztalatomat hazai közigazgatási és külföldi projektek keretében alapoztam meg.
2011-ben kerültem az IQSYS-hez, majd a T-Systems Magyarország Zrt-hez, ahol a smart
megoldások implementálásáért felelős projektvezető lettem. 2017-től én vezettem a hazai
azonnali fizetés központi infrastruktúrájának bevezetésére irányuló projektet a GIRO Zrt.-ben.
2019. októberétől az INNOByte Zrt. termék-és szolgáltatásfejlesztési igazgatójaként dolgozom.

Szakmai eredményem, amire a legbüszkébb vagyok
Az én vezetésemmel valósult meg a magyarországi azonnali fizetés központi infrastruktúrája,
amivel egyébként 2020-ban elnyertem az Év projektmenedzsere díjat.
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További tisztségek, tagságok, díjak
PMSZ tagság

A PMSZ azért fontos számomra, mert…
egy olyan szakmai közösségnek lehetek a része, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a szakmaiságra, a
szakmai információk megosztására és a projektmenedzsment szakma képviseletére.

Célom a PMSZ-ben
Nagyon izgalmasnak találom a Helló Világ! Klub-ot, vannak olyan témaötleteim, amelyekkel
szerintem sokakat meg lehetne szólítani és sokaknak nyújtana támogatást a mindennapok
összehangolásában. Ezen kívül szívesen becsatlakoznék a blog írásába Borbényi Kata mellé és úgy
gondolom, hogy újdonságként szívesen készítenék podcast-okat a projektmenedzsment szakma
iránt érdeklődők számára.

Magyar Projektmenedzsment Szövetség | www.pmsz.hu

