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SZAKMAI TAPASZTALAT
2010. 12. 01.–jelenleg

elnök
A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület, Debrecen (Magyarország)
Egyesület elnöki feladatainak ellátása
1) Pallagi Tenisz Club üzemeltetése (2019-től)
Egyéni, csoportos edzések koordinálása, pályakiadás, táborszervezés, versenyek szervezése
2) Hajdú-Bihar Megyei Csapatbajnoki és Versenyrendszer koordinációja és szervezése:
Megyei Csapatbajnokságok - klasszikus csapatbajnoki rendszer 6+3-as (egyéni/páros) felállással
(2020-ban 3 osztályban összesen 356 nevezett játékos)
HBM Tenisz Liga - egyéni versenyrendszer, ami egyénileg megbeszélt meccseken alapul (4 felnőtt, 1
Junior és 1 Szenior csoport (2020-ban 54 fő játékossal)
HBM Tenisz Tour - 6 alkalmas megyei versenysorozat egyéni és páros versenyekkel, az év végén
mesterversennyel
Minden sorozat pontszerző, ahol a pontok az egyesület által kezelt Megyei Ranglistába számítanak
bele.
3) Iskolatenisz program üzemeltetése 4 debreceni általános iskolában 2018-tól (50-60 gyerek/év)
4) Az Országos Orvostenisz Bajnokság és a Szenior Vidékbajnokság (debreceni helyszínű)
szervezési feladatainak ellátása
5) Teniszt támogató online webes rendszerek fejlesztése és működtetése:
Foggo.hu - klub adminisztrációs és pályafoglaló rendszer
OVR - Online Versenymenedzsment Rendszer - egyéni, páros versenyek és csapatbajnokságok
menedzseléséhez
Referenciák - Pályázati projektek szervezése. A teljesség igénye nélkül néhány:
- külföldi és magyar hallgatóknak kispályás focicsapat szervezése, ami kiváló lehetőséget biztosított
egymás kultúrájának megismerésére (2012)
- Down kóros fiatalok oktatása 2 éven keresztül (2013-2014): NEA támogatásának segítségével
lehetőség nyílt a Down Egyesület debreceni fiataljainak teniszoktatására, akik nagyon élvezték a
játékot.
- 2014-ben TÁMOP-os program keretében ingyenes teniszoktatás tartása 35 éven felülieknek, ahol
mintegy 60 ember ismerte meg a tenisz alapjait. A programban többek között a megyei
csapatbajnokság és két nagysikerű verseny is támogatásra került. Végül több, mint 400 ember került
a programba bevonásra.
- 2008-ban az Budapesti Műszaki Egyetemen a Karok Közötti Tenisz Csapatbajnokság
megszervezése, amely azóta is működik
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ügyvezető
Wishy Washy Mosoda Kft., Debrecen (Magyarország)
- tisztító, takarító szolgálat (cég) kiépítése
- ügyvezetői feladatok ellátása a szervezetben (alkalmazottak, beszállítók, kapcsolatépítés)
- vállalati marketingfeladatok ellátása

2012. 03. 01.–2015. 10. 31.

gazdasági elemző
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal / Távhő- felügyeleti és Árszabályozási
Főosztály, (Magyarország), Budapest (Magyarország)
- költségelemzés és költség felülvizsgálat elvégzése a magyarországi távhőszolgáltató és
távhőtermelő cégeknél- szolgáltatói támogatás és termelői távhőár kalkuláció és az ezzel kapcsolatos
modellkészítésben való felelős részvétel- tevékenységeken alapuló számviteli szétválasztás
ellenőrzése és az eredménykorlát feletti eredmény felhasználásának felülvizsgálatában való felelős
részvétel

2012. 09. 01.–2012. 10. 31.

ösztöndíjas munkatárs
BundesNetzAgentur / Német Energia Hivatal, Bonn (Németország)
- nemzetközi osztály munkájának segítése- német energetikai szabályozás tanulmányozása, jogi
előkészítési munkákban való részvétel

2010. 11. 01.–2012. 02. 28.

egyéni vállalkozó
Debrecen/Budapest (Magyarország)
- gazdaságfejlesztési pályázatok írása- munkanélküliek vállalkozóvá válását elősegítő programban
való részvétel, tanácsadóként

2009. 09. 01.–2010. 10. 31.

junior pályázati menedzser
VÁTI Nonprofit Kft., Debrecen (Magyarország)
- EU által támogatott humán infrastruktúrát fejlesztő projektek támogatása- pályázatok ellenőrzése,
értékelése, pályázati döntés előkészítésben való részvétel

2008. 09. 01.–2009. 08. 31.

ösztöndíjas munkatárs
Oktatási Hivatal / Informatikai Főosztály, Budapest (Magyarország)
- informatikai támogatói feladatok- kapcsolat tartása a hivatal tisztviselői és a IT személyzet között

TANULMÁNYOK
2015. 03. –2015. 03.

tenisz oktató és szervező

EKKR 3-es szint

European Registry of Tennis Professionals és International Coaches Institute, Budapest
(Magyarország)
- teniszoktatás elméleti és gyakorlati alapjai
- haladó technikai, taktikai elemek oktatása, fizikai állóképesség és lábmunka fejlesztése
- junior versenyzői és haladó, versenyző amatőr szint oktatásához való képesség
2010. 09. 01.–2012. 06. 20.

keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakértője

EKKR 6-es szint

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
(Magyarország)
Általános:
- emberközpontú vállalatirányítási ismeretek
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- fenntartható/önfenntartó gazdaságszemlélet
Szakmai:
- erkölcstan
- pápai szociális enciklikák ismerete, gyakorlati megvalósíthatósági lehetőségeik
2003. 09. 01.–2008. 06. 20.

okleveles műszaki menedzser

EKKR 7-es szint

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (Magyarország)
- műszaki, mérnöki alapképzés
- természettudományi tantárgyak
- menedzsment- és közgazdasági tanulmányok
Egyetemi Karok Közötti Tenisz Csapatbajnokság megszervezése és útjára indítása, amely a
Testnevelési Intézet fenntartásában azóta is működik.
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Idegen nyelvek

angol

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

Államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1)

német

B1

B1

B1

Államilag elismert középfokú nyelvvizsga (B1)
Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret - Önértékelési táblázat

Kommunikációs készségek

- 2012-ben kommunikációs tréningen vettem részt, amelyben előadói képességemet fejlesztették
- munkahelyi boldogság témájában előadásokat tartok- energiahivatali munkám során folyamatos
kapcsolatot tartottam a távhőszolgáltatók és -termelők képviselőivel
- 230 fős tenisz csapatbajnokság lebonyolítását koordinálom, csapatkapitányokkal való folyamatos
kapcsolattartás mellett

Szervezési/vezetői készségek

- 2010-ben alapított a Mozgó Cívisért Egyesület (www.amozgocivisert.hu) elnöke vagyok. Célunk az
amatőr sport, azon belül is a tenisz sport népszerűsítése a társadalom minden rétege számára.
- pályázatok által támogatott ingyenes tenisztanfolyamokat szerveztünk/szervezünk egyetemi
hallgatók, fogyatékosok és 35 éven felüliek számára egyaránt
- 2008 óta a megyei tenisz csapatbajnokság megszervezésében segítek, illetve az ehhez kapcsolódó
– az országban egyedülálló honlapot www.hbmtenisz.hu weboldalt menedzselem
- a Wishy Washy Mosoda tisztítószolgálatot menedzselem

Munkával kapcsolatos készségek

- Office programok ismerete (Excel, Word, PowerPoint, Visio)
- Corel Draw felhasználói szintű ismerete

Digitális készségek

ÖNÉRTÉKELÉS

Információfeldolgozása
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önálló felhasználó

Kollár László János

mesterfokú
felhasználó

önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat

Járművezetői engedély(ek)
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