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KÉPZETTSÉGEK 
Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola 

Mélyépítő Szak, Mélyépítő Mérnök 
1990. 

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 
Informatikai Szak, Informatikai Mérnök 
1994. 

EuroTrend Informatika Kft. 
Windows NT4 / 2000 és Unix rendszergazda, szaktanfolyam 
1998. 

Különböző Microsoft tanfolyamok, szemináriumok 
MAFSz (Magyar AmatőrFilm Szövetség) 

Középfokú videoműsor-szerkesztő 
1993. 

GYAKORLATI TAPASZTALATOK 
Tervező - BKV Rt. - Budapest 

1990-1994. 
Az első diplomámmal elhelyezkedve a cég Villamos üzemigazgatóságának Infrastruktúra főmérnökségén működő 
Pályatervező csoportban elsősorban forgalomtechnikai tervek készítése eleinte "papír alapon", később AutoCAD 
programmal. 

Csoport rendszergazda - BKV Rt. - Budapest 
1994-1997. 
Az informatikai diploma megszerzése után ugyanott maradva a csoportban levő DOS/Windows és Windows 9x rendszerek 
üzemelésének biztosítása, valamint a felhasználók támogatása. E mellett továbbra is formaglomtechnikai tervek készítése 
AutoCAD-del. 

Linux rendszergazda és shell script programozás 
1995. 
Mellékállásban körülbelül három hónapig dolgoztam Linux-szal, mint root (rendszergazda) felhasználó, ahol shell script-
eket is írtam. 

Főmérnökségi rendszergazda - BKV Rt. - Budapest 
1998-2002. 
A főmérnökségen található DOS/Windows, Windows 9x rendszerek, valamint a cég hálózatához (domain) csatlakozó 
Windows NT4 és Windows 2000 rendszerek üzemelésének biztosítása, és a felhasználók támogatása. 

Hálózati rendszergazda - British American Tobacco Hungary 
2002. 
A nemzetközi cég közép-európai hálózatának (Windows 9x, Windows NT 4, Novell NetWare, majd Windows 2000 Active 
Directory, Lotus Notes) menedzselése, a napi és heti mentések felügyelete, a felhasználók támogatása. 

Vezető rendszergazda - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
2003-2006. 
A szervezet hálózatának (Windows 2000/XP/2003, Active Directory, Exchange) megtervezése, megvalósítása, valamint a 
hozzá kapcsolódó különböző eszközök menedzselése, mentések felügyelete, felhasználók támogatása, távsegítség, az 
országos hálózat (VPN) kialakítása, üzemeltetése, biztonsági beállítások, távtelepítés stb.. 
Nem hivatalos kinevezéssel ugyan, ám 2004 közepén gyakorlatilag a rendszergazda csoport vezetője lettem, rajtam kívül 
két főnek, e minőségemben koordináltam a munkájukat. Ez 2005. elején egy főre csökkent, majd év végére megszűnt. 

Rendszergazda 
2006-... 
Több rövidtávú munka. 

Fotográfus, kiadványszerkesztés, tipográfia, grafikai tervezés 
2008-... 
Szabadúszó fotográfusként több területen is kipróbáltam már a képességeimet úgy mint újságíró, divat- és modell-
fotográfia, dokumentarista fotográfia, tánc- és színházi fotográfia stb.. Megjelent fényképem nyomtatott és internetes 
sajtóban egyaránt, illetve kiállításaim is voltak. Mindezekhez a fényképeimet magam dolgoztam ki és készítettem elő a 
nyomdához. 
Ezen tevékenységekből is adódóan jól értek az ehhez szükséges számítógépes alkalmazásokhoz, mint a Photoshop, 
Illustrator, inDesign. 



TEVÉKENYSÉGEK 
1997-(jelenleg is) - Webdesign, website készítés 

Készítek web-lapokat, website-okat, elég jól ismerem a HTML és a CSS leírónyelveket, a PHP-t, valamint a JavaScriptet. 
1995-2010. – Bétatesztelés 

A Microsoft hivatalos bétatesztelőjeként az operációs rendszerek (Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/.NET Server) 
tesztelése, ebbe a kiszolgáló (server) operációs rendszerek is beletartoznak. Ezen kívül a Microsoft Office 97/2000/XP 
bétatesztelése. Mindegyik esetben az angol és a magyar változatot is teszteltem. 

1999-2004. - Oktatás 
Az EuroTrend Informatika Kft.-nél a hardver/szoftver szerelő és karbantartó tanfolyam, valamint a Windows NT4/2000 
rendszergazda tanfolyamokon résztvevő hallgatók magas színvonalú oktatása. 
Számítógép-kezelői tanfolyamok tartása (Windows, Office stb.). 
A Lapoda multimédia-szerkesztő szoftver vezető tanáraként való oktatása. 

NYELVTUDÁS 
Angol 

Nemzetközi (Pittmann) nyelvvizsgám van, 3. szintű, ami középfokot jelent, de szeretnék magasabb szintű vizsgát is 
letenni. 

Orosz 
E nyelvből középfokú a tudásom. 

Soha sem jelentett gondot, ha idegen nyelven kellett kommunikálnom, akár szóban, akár írásban. 
Jó nyelvérzékkel rendelkezem, nagyon hamar tudok nyelveket megtanulni. 

EGYÉB 
Gépkocsivezetői jogosítvány 

1985 óta van B kategóriás jogosítványom. Biztonságos, de nem lassú vezető vagyok. 
Közigazgatási szakvizsga 

Mivel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél köztisztviselő voltam, így a közigazgatási alap- és szakvizsgát is letettem. 
Hobbik 

Az egyik kedvenc hobbim a számítástechnika, számítástechnikai tudományok, web- és alkalmazás programozás PHP és 
C/C++ nyelveken. Több website-ot is üzemeltetek így. 
A másik fő hobbim csillagtudomány, vagyis az asztrológia és asztronómia. Ezeket komolyan tanulom is. 
Nagyon szeretek zenét szerezni és játszani. Régebben doboltam, kicsit gitároztam, valamint billentyűztem, ma inkább 
billentyűsön és számítógépen játszom. 
Szeretek fényképezni, videozni, "filmezni", az utóbbi területen egy középfokú videoműsor-szerkesztői végzettségem is van. 
Az utóbbi néhány évben a fotózás iránti szeretetem kiteljesedett, így ma már fotográfusnak is tartom magam. 
Érdekel a gasztronómia, azon belül a különböző italok világa, e területről egy középfokú mixer végzettséggel rendelkezem. 

KÉSZSÉGEK 
Gyors és hatékony problémamegoldás 

A problémáktól nem jövök zavarba, könnyen, gyorsan átlátok rajtuk, és persze megoldást is találok rájuk. Régebben 
programoztam is (BASIC, C/C++, ASM, Xbase), és ez a képességem ott is nagyon hasznosnak bizonyult. 

Képes vagyok gyorsan tanulni, szívesen fejlesztem a tudásom. 


