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Tapasztalat 20+ év 

 
TANULMÁNYOK 

 1988 – 1992 Jannus Pannonius Tudományegyetem, Pollack Mihály műszaki 
főiskolai kar 
BSC ÉPÍTÉSZ ÉS MŰSZAKI TANÁR 

 1991 – 1997 Jannus Pannonius Tudományegyetem 
MSC KÖZGAZDÁSZ 

 2002. és 2013. International Project Management Association 
IPMA „B” - BEJEGYZETT PROJEKTMENEDZSER 

 2005. ICMCI - Certified Management Consultant 
CMC - BEJEGYZETT VEZETÉSI TANÁCSADÓ 

 
NYELVISMERET 

 Angol Cambridge FCE 

 
SZAKMAI KARRIER 

 2014 – Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. – Ügyvezető partner 

 2012 – 2013 Catura Tanácsadó Zrt. – Vezető tanácsadó és pre-partner 

 2006 – 2012 Clarity Consulting Kft. – Partnertárs és menedzsment tag 

 2001 – 2006 Clarity Consulting Kft. – Vezető tanácsadó és menedzsment tag 

 2000 – 2001 AAM Informatikai Tanácsadó Kft. – Projektmenedzsment terület 
(BU) vezetése 

 1998 – 2000 AAM Informatikai Tanácsadó Kft. – Vezető tanácsadó 

 CIVIL TERÜLET 

 2012 – Magyarországi Vezetési Tanácsadók Szövetsége – Vezetőségi tag 

 2005 – 2012 Magyar Projektmenedzsment Szövetség – Titkár 

 
SZAKMAI TAPASZTALATOK 

 2014 – 

Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. 
ÜGYVEZETŐ 

Ügyvezetés, stratégiai tervezés, eladás, üzleti tanácsadás, felsőszintű projekt kontrolling, 
account HR, részvétel a céges eladásokban és azok fejlesztése 
 
PROJEKTVEZETŐ 

Banki integráció tervezésében és megvalósítása projektvezetőként részvétel 
 
Szoftverbevezetési projekt megtervezése, Informatikai vállalat stratégia készítési projekt 
vezetése,  
 
Pénzintézeti IG előterjesztések készítése, Minőségbiztosítási feladatok végzése 
 

 2012 – 2013 

Catura Tanácsadó Zrt. 
VEZETŐ TANÁCSADÓ, PRE-PARTNER 

Termékfejlesztés, stratégiai tervezés, eladás 
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 2006 – 2012 

Clarity Consulting Kft. 
PARTNERTÁRS ÉS MENEDZSMENT TAG 

Stratégiai tervezés, eladás, üzleti tanácsadás, felsőszintű projekt kontrolling, account HR, 
részvétel a céges eladásokban és azok fejlesztése 

 
2001 – 2006 

Clarity Consulting Kft. 
VEZETŐ TANÁCSADÓ ÉS MENEDZSMENT TAG 

Stratégiai tervezés, eladás, projektek vezetése felsőszintű projekt kontrolling, account 
menedzsment, részvétel a céges eladásokban és azok fejlesztése. 

 
2000 – 2001 

AAM Informatikai Tanácsadó Kft. 
PROJEKTMENEDZSMENT TERÜLET (BU) VEZETÉSE 

Projektmenedzsment projektek vezetés és eladások fejlesztése. 
 

1998 – 2000 

AAM Informatikai Tanácsadó Kft. 
VEZETŐ TANÁCSADÓ 

Vezető tanácsadóként részvétel különböző IT és üzleti projektek lebonyolításában. 

 VEZETŐ TANÁCSADÓI/ PROJEKTMENEDZSMENT 

TAPASZTALATOK 

 2014 – 2018 

Szoftverbevezetési projekt megtervezése - 2 hónap. 
Informatikai vállalat stratégia készítési projekt vezetése – 3 hónap 
SAP CRM bevezetési program minőségbiztosítása – 14 hónap 
Ügyvezető partneri feladatok végzése 

 
2012 – 2013 

Minőségbiztosítási projektvezető egy pénzintézeti számlavezető rendszer csere 
kiválasztási és előkészítési fázisában – 14 hónap. 
ERP projekt követelmény specifikációjának elkészítése egy közműszolgáltató vállalatnál 
– 3 hónap. 
Adattárház koncepció készítési projekt vezetése pénzintézetnél – 4 hónap. 

 
2009 – 2011 

Pénzintézeti adattárház projektek projekt portfólió vezetője – 16 hónap.  
Projektmenedzsment részvétel a Bank profitjának növelését célzó beszedett díjak és 
jutalékok projektben, melynek során az alábbi feladatokat végeztük el: 

• A termékszerkezet és díj/jutalék struktúrában végzett elemzések alapján rövid 
távon realizálható bevétel növelő akciók (quick win-ek) üzleti elemzése, döntés 
előkészítés, valamint az informatikai fejlesztések megvalósítási specifikációjának 
elkészítése 

• A hosszabb távon bevezetendő, hatékony és rugalmas működést támogató díj és 
jutalékkezelési koncepció kialakítása. – 12 hónap. 

Projektmenedzsment oktatás tartás – Érzelmi intelligencia a projektmenedzsmentben 
(PMBok alapján) 
Projektmenedzsment oktatás tartása (PMBok Guide felhasználásával) – 
Projektmenedzsment alapok – 1 hónap. 
 

 2011. 

Szervezetfejlesztési projekt vezetése egy multinacionális termelő vállalatnál – 5 hónap. 
Európai Unió által finanszírozott projekt tervezési szakaszának vezetése egy felsőoktatási 
intézménynél – 5 hónap. 
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2008 – 2009 

Folyamatmenedzsment projekt vezetése pénzügyi intézménynél – 18 hónap. 
 

2007 – 2009 

Szervezetfejlesztési projekt vezetése pénzügyi intézménynél (szervezetfejlesztés, 
szervezeti és rendszer szétválasztás, folyamatmenedzsment, projektmenedzsment) – 14 
hónap. 

 
2006 – 2009 

Banki folyamatmenedzsment projektek és feladatok szakmai vezetése – treasury, 
operáció, üzlet területén – 24 hónap. 

 
2007. 

Az Electro-Coord Magyarország Kht. számára üzletviteli, szervezeti, valamint számviteli 
és kontrolling területeket érintő tanácsadás. Beszámoló, ellenőrző és kontrolling rendszer 
kialakítása – 6 hónap. 

 
2006. 

Banki IT feladat koordináció támogatása – 8 hónap.  
Projektmenedzsment oktatás tartása (PMBok Guide szerint) pénzügyi intézmény 
középvezetésének – 1 hónap. 
Basel II és általános szempontok figyelembevételével a banki szervezetbe illeszkedő, 
hatékony és rugalmas adatminőségi szervezet, folyamatok és eszközök koncepciójának 
kialakítása – 5 hónap. 
Projektmenedzsment oktatás (PMBok Guide szerint) tartása pénzügyi intézmény 
felsővezetésének – 1 hónap. 

 
2005. 

Banki IT elégedettség felmérés projekt vezetése – 3 hónap. 
Számviteli szervezői munka – workflow-k, szabályozások, és menedzsment 
előterjesztések készítése, ügyletek, termékek számviteli hátterének kialakítása, illetve 
számviteli területhez kapcsolódó projekt menedzselése (ügyfélkésedelmek nyilvántartó 
rendszer kialakítása). – 9 hónap. 

 
2004.  

Multinacionális informatika vállalat belső részfolyamat és szervezet kialakítási 
projektjének vezetése – 6 hónap. 

 
2003 – 2005 

Banki számviteli terület küldetési projektjének vezetése – 5 hónap. 
Banki informatikai projektek projektmenedzsment (projektmódszertan, projektkezelési 
kézikönyv kialakítása) támogatása – 16 hónap. 

 
2002 – 2003 

Projektmenedzsment támogatás egy közműszolgáltató vállalat költözési projektjében – 14 
hónap. 
Gazdasági minisztérium által szponzorált csúcstalálkozó szervezési projektjének 
minőségbiztosítása – 4 hónap. 
Projektmenedzsment oktatás tartása állami vállalatnál 

 2001 – 2002 

Részvétel a légiforgalom biztosításával foglalkozó költségvetési intézmény 
átszervezésének és szétválasztásának projektmenedzsment támogatásában – 9 hónap. 
Részvétel szakmai irányítóként a felsőoktatás fejlesztési program keretében történő 
diákhitel rendszer megvalósításában – 9 hónap. 
Projektmenedzsment minőségbiztosítás egy állami tulajdonú piacvezető logisztikai 
vállalat integrált rendszerbevezetési projektjében – 7 hónap.  
Projektmenedzsment oktatás tartása egy magyar banknál. 
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2000 – 2001 

Részvétel államigazgatási szerv gazdálkodásának újraszervezésében és informatikai 
támogatás menedzsmentjébe. – 23 hónap. 

 
2000 – 2001 

A marketing terület vezetője. 
Részvétel komplex energiaszolgáltató vállalat átalakításával kapcsolatos projektek 
szakmai irányításában – 6 hónap. 
Részvétel SA@ R/3 bevezetési projekt előkészítő fázisában (PDP készítése) egy 
energetika) vállalatnál – 2 hónap. 

 
1998 – 1999 

Részvétel 2000. év probléma kezelésében: 
katasztrófaterv kidolgozása, szakmai és módszertani támogatása egy lapkiadó vállalatnál 
– 6 hónap. 
Projekt külső minőségbiztosítása egy közlekedési vállalatnál – 8 hónap.  
Külső szállítói kapcsolatok felmérése és folyamatos nyomon követése egy dohánygyárnál 
– 10 hónap. 
Rendszerek tesztelése egy mobiltávközlési vállalatnál – 3 hónap. 
Üzleti folyamatok modellezése, katasztrófaterv és akciótervek készítése, kommunikációs 
stratégia kialakítása egy dohánygyárnál – 7 hónap 
Részvétel informatikai projektkezelési módszertan (PRINCE szabvány alapján) 
készítésében egy vegyipari vállalatnál – 3 hónap. 

 CIVIL TERÜLET 

 2012 – 2016 

Magyarországi Vezetési Tanácsadók Szövetsége – Vezetőségi tag 

A szövetség esemény és kommunikációs menedzsment tevékenységének fejlesztése  
 

2005 – 2012 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség – Titkár 

• A Szövetség pénzügyi és operatív tevékenyégének irányítása 

• Közreműködés projektmenedzsment tárgyú könyvek megjelentetésében 

 SZAKMIA DÍJAK, PUBLIKÁCIÓK 

 2016 

Az ICMCI által kiadott Constantinus International Gold Medal nyertese a Helix Consulting 
által menedzselt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAK 2.0 SAP CRM programja 

 
2004 

Projektmenedzsment témában publikáció (Heti Világgazdaság, IT Business) 
 

1999 – 2000  

„Információ menedzsment” és „Projektmenedzsment” előadássorozat a Janus Pannonius 
Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi karán 

 


