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Czóbel Mária Rózsa
Szakmai tapasztalat

Vezető tanácsadó
1115 Budapest, Bartók Béla út 105 - 113.

35 év

TANULMÁNYOK
1982 – 1985

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi
Kar
PROGRAMOZÓ MATEMATIKUS

ALKALMAZOTT MÓDSZERTANOK, TECHNOLÓGIÁK
MSF, SCRUM, Silverlight, Azure, WPF, Sharepoint, objektum orientált
szoftverfejlesztés, RUP módszertan, klasszikus „vízesés” módszertan, agilis
szoftverfejlesztés

EGYÉB
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft
Office Visio, SQL server, 2005/2008 Visual Studio 2010, XML Spy, Enterprise
Architect, Aris express

NYELVISMERET
Angol

„B” típusú középfokú nyelvvizsga

SZAKMAI KARRIER
2018 –

Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. – Vezető
tanácsadó

2016 – 2018

Core Solutions Kft. – Rendszerszervező

2015 – 2016

Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. – Vezető
tanácsadó

2013 – 2015

Multicontact Consulting Kft. – Üzleti elemző

2008 – 2013

Info-Frame Kft. – Rendszerszervező, tesztelés vezető

2002 – 2008

IDOM2000 Konzulens Rt. – Rendszerszervező

2002 – 2002

Sinus Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. – Befektetési
tanácsadó

1999 – 2001

Dataware Kft. – Konzulens

1997 – 1999

IDOM2000 Konzulens Rt. – Konzulens

1997 – 1997

MHB Talentum Rt. – Informatikai manager

1996 – 1996

Saját cég – Beltag, tulajdonos

1994 – 1995

Egyéni vállalkozó

1989 – 1992

OTP és Kereskedelmi Bank Rt. – Szervező-programozó

1988 – 1989

Igazságügyi Minisztérium – Főelőadó

1985 – 1988

Pénzügyi Számítástechnikai Intézet (PSZTI) – Programozó
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SZAKMAI TAPASZTALATOK
2018 –
Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
VEZETŐ TANÁCSADÓ

Egy felügyeleti szervnél folyamat modellezési és folyamat szervezési tanácsadás és
az ehhez kapcsolódó üzleti elemzői és rendszerszervezési feladatok ellátása.
A Magyar Államkincstár „Szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek
megújítása” projekten belül a gyermekvédelem - örökbefogadás terület folyamatainak
felmérése, ezek alapján specifikációk készítése a fejlesztők részére, a létrehozandó
folyamattámogató rendszer kialakítása céljából. Egyeztetés a felületekért felelős
designerrel.
2016 – 2018
Core Solutions Kft.
RENDSZERSZERVEZŐ

Egy kereskedelmi banknál használt nagyvállalati hitelezési folyamatot támogató
rendszer adata migrációjának vezetése, specifikálása, tesztelése, az új rendszerben
való megjelenítés helyességének ellenőrzése.
2015 – 2016
Helix Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
VEZETŐ TANÁCSADÓ

Egy banknál az alábbi projektekben való részvétel:
A bank üzleti folyamatainak teljes feltérképezése egy jövőbeli értékesítést támogató
workflow rendszer kidolgozásához, üzleti igényspecifikáció készítése.
A bank számlavezető rendszere kiváltásának vizsgálata IT rendszerek szempontjából.
2013 – 2015
Multicontact Consulting Kft.
ÜZLETI ELEMZŐ

Projektek:
Egységes szabálysértési és Eljárás támogató rendszer kifejlesztése
COP rendszer kiváltása céljából helyzetfelmérés készítése, majd erre alapozva
koncepció kidolgozása
KKM informatikai szervezetének átvizsgálása
NÚSZ informatikai auditban való részvétel
A projektek során elemzői, rendszerszervezői feladatok ellátása, üzleti követelmények
specifikálása, oktatási anyagok készítése, oktatások megtartása.
2008 – 2013
Info-Frame Kft.
RENDSZERSZERVEZŐ, TESZTELÉS VEZETŐ

Kapcsolattartás az ügyféllel, üzleti követelmények felmérése, egyeztetése,
dokumentálása; logikai rendszerterv, szoftverspecifikáció, tesztelői dokumentáció,
oktatási anyagok készítése; részvétel a feladatok tervezésében, allokálásában,
visszamérésében.
Projektek:
Nagyvállalati hitelezési folyamatot támogató rendszer továbbfejlesztése követelmények egyeztetése a megrendelővel, szoftver követelmény specifikáció
készítése, tesztterv írása és funkcionális tesztelés elvégzése, oktatási anyag
készítése
• szükség szerint projektvezetői feladatok ellátása
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Modellező eszköz létrehozása, összetett banki folyamatok paraméterezett
megjelenítéséhez és folyamatok tervezéséhez - szoftver követelmény specifikáció
készítése, tesztterv írása és funkcionális tesztelés elvégzése
Magyarország legnagyobb elektronikus kiadója ismert szoftverének’ modernizálása’,
új technológiára való áttérése (Complex kiadó)
• design terv alapján folyamatleírás
• tesztelés különböző platformokon (különböző böngészők)
A wholesale üzletágnak létrehozott árazási és jövedelmezőség kalkulációs,
pénzügyi termékek értékesítésének támogatására szolgáló, paraméterezhető
rendszer fejlesztése - rendszerterv készítés, adatbázis tervezés, funkcionális
tesztelés
2002 – 2008
IDOM2000 Konzulens Rt.
RENDSZERSZERVEZŐ

Nemzeti Földalapkezelő részére készített, életjáradékos pályazatok feldolgozási
folyamatának
modellezése, szervezése, tesztelése - rendszerterv készítés,
adatbázis tervezés, ad hoc lekérdezések készítése PlSql Developer segítségével,
funkcionális tesztelés
Határőrség részére idegenrendészeti alkalmazás fejlesztése - igények felmérése és
pontosítása a megrendelővel, rendszerterv készítés, funkcionális tesztelés,
végfelhasználók oktatása
Országos Levéltár részére internetes alkalmazás kialakítása a digitalizált képek
kereséséhez, megjelenítéséhez (www.digitarchiv.hu) - igények felmérése és
pontosítása a megrendelővel, rendszerterv készítés, adatbázis tervezés (oracle),
adatbázis feltöltése, adatbázisra épülő keresés megtervezése és tesztelése
2002 – 2002
Sinus Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

1999 – 2001
Dataware Kft.
KONZULENS

Értékpapír rendszer modellezése az Oracle Designer Business Process Modell-je
segítségével.
Egy kereskedelmi banknál bevezetett értékpapír nyilvántartó rendszer oktatása,
felhasználói kézikönyv készítése, új verziók tesztelése, telefonos helpdeszk és
ügyviteli támogatás az egész fiókhálózatnak.
1997 – 1999
IDOM2000 Konzulens Rt.
KONZULENS

Az IDOM Értékpapír-forgalmazási és elszámolási rendszerének supportja, az
ügyfelek új igényeinek megszervezése, tesztelése, a törvényi változások átvezetése.
1997 – 1997
MHB Talentum Rt.
INFORMATIKAI MANAGER

A cég egységes informatikai rendszerének kialakítására vonatkozó részletes
koncepció elkészítése.
1996 – 1996
Saját cég
BELTAG, TULAJDONOS

Saját vállalkozásom keretén belül egy befektetési alapkezelő program szervezése,
programozása, szupportja.
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1994 – 1995
Egyéni vállalkozó
Egy személyben szervezése és programozása egy értékpapír-forgalmazó cég teljes,
ügyfelekkel kapcsolatos nyilvántartásának, számlavezetésének, valamint a
felügyeleti szervekhez benyújtandó statisztikáknak, jelentéseknek és komplex
főkönyvi feladásnak.
1989 – 1992
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
SZERVEZŐ-PROGRAMOZÓ

Önálló területként az Önkormányzati Főosztály adminisztrációját támogató rendszer
kivitelezése, majd hálózati adaptációja.
1988 – 1989
Igazságügyi Minisztérium
FŐELŐADÓ

NOVELL hálózati környezetben
üzemeltetési felügyelete

adatfeldolgozási

1985 – 1988
Pénzügyi Számítástechnikai Intézet (PSZTI)
PROGRAMOZÓ

Siemens nagygépen adatfeldolgozó programok készítése

rendszerek

fejlesztése,

