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SZAKMAI TAPASZTALAT
2020 -

Egyéni vállalkozó (pályázatírás, projektmenedzsment, üzletviteli
tanácsadás)
Szolgáltatások: finanszírozási források felkutatása, pénzügyi-gazdasági
helyzet felmérése, projektfejlesztés, támogatási kérelmek összeállítása,
projekt előkészítő dokumentumok (pl. üzleti terv, megvalósíthatósági
tanulmány,
költség-haszon
elemzés,
stb.)
összeállítása,
projektmenedzsment, projektek pénzügyi tervezése és lebonyolítása,
forráslehívás, beszámolók és jelentések összeállítása, dokumentációs
kötelezettség teljesítése, közreműködés a számviteli feladatok
teljesítésében

2017 – 2020

KÖKI-Innováció Kft., vezető tanácsadó
Feladataim: finanszírozási források felkutatása, pénzügyi-gazdasági
helyzet felmérése/elemzése, üzleti terv készítése, projektfejlesztés,
pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment, projektek
pénzügyi tervezése és lebonyolítása, cash-flow összeállítása,
közreműködés (köz)beszerzések lebonyolításában, szerződéstervezetek
előkészítése, forráslehívás, beszámolók, riportok és jelentések
összeállítása, dokumentációs rend kialakítása, változáskezelési folyamatok
irányítása, pénzügyi és számviteli folyamatok irányítása, nyomon követés
és ellenőrzés

2006 – 2017

McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft., projektmenedzser
Feladataim: finanszírozási források felkutatása, pályázati dokumentációk
összeállítása, projektmenedzsment, projektek pénzügyi tervezése és
lebonyolítása, forráslehívás, beszámolók, jelentések összeállítása,
dokumentációs kötelezettség teljesítése

2004 – 2005

Foglalkoztatási Hivatal Európai Szociális Alap Főosztály, monitoring
koordinátor
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Csongrád
megyei projektjeinek teljesítési és eljárásrendi monitorozása, helyszíni
ellenőrzések és pénzügyi lebonyolítás (forráslehívás) szakmai támogatása
A munkanélküliség megelőzése és kezelése (HEFOP-1.1 központi
program) – monitoring koordinátor
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Jelentősebb projektmenedzseri
és pályázatírási munkáim

2018 – ; Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson (TOP4.3.1-15-BK1-2016-00004), projekt mérete: 385 millió Ft, betöltött
pozíció: projektmenedzsment és szakmai vezető
2017 – ; Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi
együttműködés erősítéséért (TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003); projekt
mérete: 116 millió Ft, betöltött pozíció: szakmai vezető
2017 – Baja, Dózsa György úti és a Keleti körút kerekpárút építése a
fenntartható települési közlekedésfejlesztés jegyében (TOP-3.1.1-15-BK12016-00009); projekt mérete: 500 millió Ft, betöltött pozíció:
projektmenedzser
2018 – 2020; Kulturális és örökségi érték turisztikai fejlesztése a
kunszentmiklósi Virágh Kúriában (TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00012);
projekt mérete 60 millió Ft; betöltött pozíció: pénzügyi szakértő
HU-SRB határon átnyúló IPA projektek menedzselése (Grinding Mills,
Binding Roads – HU-SRB cross-border thematic route; Living Archives –
Relics of Common Cultural Heritage – ÓNTE Nonprofit Kft.)
2018-2020; Tésztagyártó gépsor beszerzés a Balogh Tészta Zrt.-nél
(GINOP-1.2.1-16-2017-00110), projekt mérete: 1 mrd Ft, betöltött
pozíció: pénzügyi vezető
2018 – 2020; Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Szabadszálláson
(TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00002), projekt mérete: 130 millió Ft, betöltött
pozíció: projektmenedzser
2013 – 2016, Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP1.3.0/09-11-2011-0025); projekt mérete: 3,6 mrd Ft, betöltött pozíció:
PIU-munkaszervezeti feladatok ellátása, projektmenedzser
2008 – 2016, Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése (KÖZOP5.2.0-07-2008-0002); projekt mérete: 29,6 mrd Ft, betöltött pozíció:
pénzügyi projektmenedzser
2010 – 2011, Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése
(DAOP-5.1.2/C-2009-0001); projekt mérete: 2,9 mrd Ft, betöltött pozíció:
projektmenedzser
2006 – 2011, Szeged integrált e-kormányzat rendszerének fejlesztése;
projekt méret: 670 millió Ft, betöltött pozíció: projektmenedzser és
pénzügyi lebonyolító
Ipartelepítés és munkahelyteremtés az Alcoa Európai Keréktermék Kft.nél; (KDOP-1.1.1/D-13-2014-0001), projektméret: 2,8 mrd Ft,
pályázatírás
Nagyátmérőjű, nagy teherbírású gumitömlők gyártási technológiájának
komplex, piacorientált, környezettudatos fejlesztése (GOP-2.1.3-12-20120013); megbízó: ContiTech Rubber Industrial Kft., projektméret: 1,1 mrd
Ft, pályázatírás
Jewels in turn of century – thematic rovings of the world of Art Nuoveau
(IPA Cross-border Co-opertion Programme), megbízó: Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata, projektméret: 345 ezer EUR
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TANULMÁNYOK
2004

Ernst & Young Europe és Nemzetközi Bankárképző Központ
A Strukturális és Kohéziós támogatások ellenőrzése – Verifikáció,
Pénzügyi ellenőrzés

1998 – 2003

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
közgazdász-gazdálkodási szak
vállalkozásfejlesztési szakirány, marketing mellékszakirány

1994 – 1998

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Kiskunhalas
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készség,
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rugalmasság,

