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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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2015. 11. 01.–2019. 08. 15. 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 SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol C1 C1 C1 C1 C1

Államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1) 

német B1 B1 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

Információ-
feldolgozása

Kommunikáció
Tartalom

létrehozása
Biztonság

Probléma-
megoldás
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önálló felhasználó
mesterfokú
felhasználó

önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat 

Járművezetői engedély(ek) B
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hQAUtFLQACilooASilpKAEpDTjSGgBhrovBP/Iam/wCvdv8A0Ja5410Xgn/kNTf9e7f+hLQJnyDg
0YNTbR6Yo2itCCHBowal2ijYKAIsGipdgpNgoAjop5j9DRsoAZQTTtpApMUAOAyOtSKuRyaEjJXO
M1YjhynIx+NIZXIx/wDrppX3FWWi9P51GYvagCHBHem96lKUwrQA3k9BTkQs2CMe9CnYx/pUiuxP
emIUwDs4pjKR3Bp5Ydz+QoZl2HHP1pgNRM+mKkuIgjgBw4I6ii22E4cDH1pbhQkw6fhUjIRu7Cgh
vSpY9vp+tPZVyOP1oAgAOeR2qxH/AKsUwqAalx8ijvjimIdB/r0qcnn8ahgGJ0PucipmBDcdOec0
DEk6p+NR9utPfJ2n86j5zigBM01iaXtnHNNakB6Lo5zp9uf9gVtQ81h6N/yDrf8A3BW5B1qCi5GO
KnHSoI6nHQUhky9KmWoUFTKaYDwKkWmCpBQA4U4cU0U8CgBRTqQU4UAJThSUtABS0AUvagBKDS4p
KAE7U00803FADT0rofBP/IZm/wCvdv8A0Ja5410fgj/kMzf9e5/9CWgTPkbFLRRmrJE/GjFLmloA
bRilpeKAG4oxS9qKAE6mjvS4ooAmjHyVYj/1fFQxjKVPGDsoAYwIqM81K1R96YEZ6VE2amNRMBSA
hPWgde9B60q9aYhcH1oIOKcKXAoAag+WpZAWZMgmpYbfdGHfpnp61ZwgbAQ80myuUpJEzcYxU8cA
Z8F8e9TKhIJC8U4Lh8Acj+dTcpRImtF8wA5we5oKFCExwPWnlJHfJJPrmpxC78gZA65pXHylVTtO
RgH1pGZv/wBdSPF8hZecHp6UjISnI607i5RMk/e/Sn4BByMHHBoEZwSoP1qNSTncTRcOUaVxUTA/
/XqdkORtBIpgwRtIII9adybM9A0b/kG23+4K24OtYeif8g235H3K3IOoqBl2OrC9BVePpVhKBkyC
plqJOoqVelMCQU8CmCpAKAHCnUgFOFACinCkFOFABS0UooAKWiigBKKWigBtIRTqQ0AMNdF4J/5D
U3/Xuf8A0Ja5010Xgn/kMzf9e7f+hLQJnyPRiijNWSHFLSZNFABRR3paACikooAWj0pKKALEXKVP
F9yq8X3KsR/dxQAjAVERUzd6iPvTAjNRv1qU1E/WkBEQTSDrwOaU9aBjPTjvQA8AkkCrljZG5lO4
ZjUZPv7VWijMsgUAjJxW9ZxbInwcsBjApSdioxuaC2NsbRTIQrd1HYelSf2VaKiMh3OeRk9BVNFa
Qdc8nIrQgtpSoYKSQPSsHI6YwuNm01vs6onyqOTjvUQ01VOGCjPr3rSgsZ2myWY57MKsyae3mACN
2f1Halzl+zMD+z1DKAcMScBvT6dqkkijZxGgVkPUiuiXQp33MVwG9RzV218JKWUnCnqcUucaos4l
tLVIyy856CoEtcvsK564Ir0hvCiYwWOM0o8KWy9FO49SaPalfV2edfYJVRSiH64oOkyv85Hzewr0
c+Hwo25+X2py6LFEAMZ96XtR+wR5fLZzQfNjGM5zUKzQSoVmj+bsR1r1K70a3lTaYwfXiuU1bwgN
hltT83pVxqXM50GtjmrXVrzTsLC/7oHIVq7jRNXg1JBsOJf4lPY1wN5G0SLG6bZI+Oe4qpZ3c1hd
CeFypU8YNa6NHI1Zns0bDpnNWVPFcn4e8Sw6iRC42T9wTwT7V1KMDQBaQ1MOlV0NWF7UASCnimDi
pBQA7tTh1pBThQAop1IKcKAClopRQIUUUUUAGKSlooAbSGnGkNADDXReCv8AkNTf9e7f+hLXPGuh
8Ff8hqb/AK9z/wChLQDPkWjNJ2o9askXrRRSZ4oAWlBptLQAufagGkpKBDyaSkoPtQMsRfdqxH92
q0X3asxdDzQAjVG3JqVqiNADDUb9akNRN1oAjNAHJB/OlPegZyPWgDQsIy0m5Vyw6AdzXdad4eZL
QhiPPkGWOentVDwvpYDCaRfuAYyOrV3FtGMj9K56k9Tvw9JNXZn6d4WghIadvMYnJHatsaTBgALj
HpVmFRjJ6elW4wMgY965+ZnYoJFGPS41wAOfXFXreyihHCDPrUw5OcVIqEUBoM8hCDx+VCRqqYA/
SrGwlcgU5bct2/CnYCoR6rTSOMVda2H/ANaoHiK0rDuiseFxUDYBxVmReKqNnNICNsGqU8eQcdcV
bZsHI6VA/wAz+1ArXOM1/S1lgknA+YD7uOtefyRMHI6d8V7HdWonheMjg/rXnms6f9lvn2jArppy
OGvT6nPW9xLaXKTRMUkU5r1bQdXGqWUcgI8w/eUdvc15fPbhJAQMg9K3/B95Fa6vskfCyIQMnA/G
tjkSseoRH3q0hqlaypLGCjZGO1W1pDJxUgqEVKDQBIKcKaKcKAHCniminAUAL2opcUUCCjFKKKAC
iiigBKbTqSgBh6V0Pgr/AJDU3/Xu3/oS1zxrovBX/IZm/wCvdv8A0JaAex8iHOOlHepXtZYzkrkf
So+nBzmrJEoo/DiigBKWl/WkoAKOtLSdqAD1oyfrRRjNAE0XQ57Vah6Gq0X3TViLjNACtURqVqiJ
9KAGmo26080xuTQBE3UVoaPa/a71Rjdg8DHf3qgQcjHc123hOwVV80jkc/jUydkXTXNI6nT4FhgA
HbHPqe9bVuMKDjmqdtENvI6VciB3Ae9cc3dnrU1ZGhChyOfwq8gwM4qnGe/eriHK1BoyZFyR9amJ
Bxx9KgUnAP51OrZIx2FUiGP2lhjpU0aAYz/OolJ6U4HnBPPpVEakzKD0FVZAPSpM8HJqF1zSY0VJ
lFVHU88cVfcE8VCV55FQWmZzjbxiqwGH9quTj5+eKrt8p9+1AEL9Tj8K5PXrcPJuI/GupZucVk6t
EDC/HQVpB2ZjVV0cBdQKgypyVPGayTvSXcDghuCK3buPOQM5xxntWS8ZU5xx711LY8+Sseg+DdQ+
1WKw85j4Yk12CV5f4Luni1FoFdFjcFmye9enxn5eoPHahkk61IKjFPWkBKDTxUYp4NMCQU8UwVIK
BCgUUtFABRRRQAUUUUAJimmnmm0AMNdD4L/5DM3/AF7n/wBCWufNdD4L/wCQ1N/17n/0JaAex83N
bKen5VVm01JOSnPqK0wKcOtTcRzkulOBlD9eKpyW0sfVDj1HNdfsU9qY1qjZ4FVzCONPX/Gj+VdL
PpUTgnbzWbNo8i8oR9DVcwGZSEcVPJbSxH50P1FRHrxTAQCkp3TrSHmgCaHgGrER61WiPBqxF3oA
c1RHrUrVEetADDUZqQ9qY3WgBqcyIPUgV6h4fhEdlnjJPavNbMBr2IH+9XqGjn9wB7Csqux04Ze8
b1un7vNWEX5s9qbAMxjFThcmuN7nposRcsPSrsfIwKghiwM1ehA4pg2KiEipI8dKlRBRsAbgVRFx
APrSYGSaeowf6U9U+amLYiPNMJx2q0I8gntUbJz0osFymfvdOKbKAoq2UwtU5RxzUsaM25GTmqM5
xirt0cVlTyfP17UiiIS/OefpmszUpiUbPT61ZkcqeOaw9RuGZ9mT0OKuO5jU2MS/bEnXg9celZ06
KI855JPNWNQYh/fbVQsWjQZ7d66YnDITTCItRiO4gbhkivZbQ5t05zwBmvFIj5dxGRyAwzXs2mOX
sIm55UdabMzRWnrUampV7UASCnimCnigB4p4pgp60CH0UCigBRRRRQAdaMUUUAIRSU40w0AIetdB
4N/5DMv/AF7t/wChLXPmug8Gf8hmb/r3P/oS0A9j55xxSYp9GKkQ3mnBjSYoxQA8OKUop/8Ar1FR
uK9DQAr2qN/CPpVGbSIZMnZg+1aAkPeniQcf40XYHMz6LMmSh3D0NZ8lvLEfnjYfhXcAKefzpklv
G6nKg1SkI4uIcHj9ami710L6JBJkgYPsaoto00bfJ8wqlJAZ7VCetWZYZYjh0K/UVXPU+nrTAZ3p
jdc1JUbdKAH2nF7F/vV6fpC5hjUdTjNeX2523MZ6fMK9W0FdsCMfbFZVTqw250tsnyAY/CrSxEHm
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sCcDJ9TVbUTl4yOuCDWc9jei7SsUjHnrisDXpPLtmAPUdMV0A3bc/pXN60pkGPesFudcloYFpb/u
ifx5rUs7fIWprSzzCOOKvw2xLqkalmPACjOa0vcxtbc4HxkFXVo07iEZ/M1h/ZJ/sX2ryyYPM8ve
OgbGcVr6tDd634iuBaW005D+WqxoWOBx2+ldfpHg25s9IltdRmht1usGVZAJHTHTag4Dcnkmt1oj
llrI8/02xuNRu47W0iaSZz8oHb3PoPevXraEWyW9ujmRYY1iDn+LAxn8xUWnwafoaJa2EJVD/rJH
5eT/AHj6e1X3gEU6hDmJ/mTHb2pSdwijqfD2oPHOyOSVzjHtXQyXaupUqSK5TTFC3Yx6iui2/KTx
QhNDCq7zsPHoetPQ+owfQ0RgSqVIpvlyRnGc+maq5NiwrcVMrVTEuCA+QfpUytVEltTTx0qBTjqa
lU0ASU5Dt3f7ppgNKxwjH2NAGPZ9KvHpVKz+6KvEdKBmRrjZFsn/AE0J/JT/AIisur2sMTewr6Rs
35kf/EmqB61DGgrf8H/8haX/AK4H/wBCWsA1v+D/APkLS/8AXA/+hLQDPnDPalq6lpZlSftrn/dt
2x+dDafvUtbXEcwHVSNrfkax9pFlulJFKl6UjArkMD+VSw2s9yT5ETuO5A4/PpVcyJ5WR9qUCrLW
RjU+ZcW6H0MmT+lLFp1xcTxw26rO0hCr5Zzyf5fWjmQODSIoIZJ5ViiRnkc4VVGST7V2On/DjUrl
Fa5nit8j7gG9h/Suv8M+F7LQoUlEYmviuJJ35APcIOw966PzXAA8xhjsvFWkJI5DT/hzp9mwluFk
umHTzSFQH/dHWusggji28Zx90AYUUbgf9o+rc1NGhPWmOxZR88lV/Gp1kONuAAeuB1qJE9qmUDFA
7E0W0jBA59adJbKwyvHqKi6dKsQyh+O9AimYyvSonTeD2IrRkjBG4CqxUNmgBIJMrjuOKmYZFVSr
RsGX8vWrSOsiZWgBi8VIvdKTpTGyHB/A0AZfiC5aPSJSnDspTPv0rjtOs2kfkHbXWarphurhZC7B
O69iadbaasRwBzSauXF2RXg0yNocMowR0Irl/EfgeO8hcRK7Rlg7Ro21gR3U16GkO0YIpXiB7UWF
zHDaLA0EbF4mVX4KuOePWtRtLAHm23T+6D0/xrZls0Y5C81GkZiPy9M80WC5yOv3E2k6Rd39siyN
FHvEbD06jI9q4KD4oRcfaNMIz1McoP8AMV7FqGnxXsEi7Ad4IdD0Ye1fNGv6NLo+s3Vg6sPKchSR
1XsfypoTZ6dpfxD0zUr6GzW3nSSZtoLgbc+5zXQT5mkEgGABjANfP6M0MiOmQyEMD7ivoHSA2paN
HdRfMksSyg574/8A11M1oaUXaWpG6nbnGPrXOaom6QD37V0xG5SSe3pWHdxbp1A9a5Op6D2JtPsW
nVYwMsxAFWjpdjpk8r3dxPdzISDvYrGo9Ai4z+Oa67w5pQtLVZ5R+9kHyg/wrVHxPYW7wyXijlAF
kHqO1dEI6HFUnd2OXn1VnQQWSrb24H3YkCfovSqJfyELfxnpTmwgDYCgfdUCqcjGRqZKRBJKzSFi
TzV231FkQIxLKOQD2qNLQyHoenpU39nPjOP0pjsdVp10GkjlU8MuQa6qGUTR5XkEflXmdjeS6c+x
0LRk5A7g+1dlo+qRXK70bH/PSPPINOLM5I1o38q42569KukZ5rPuMB1kHT1q7E+V68VRIGMEEHmq
8u+M/I5HseauYqGdcigRFDcuDhh+Iq2twgxk4+tVI1yRmptgK0xWLqSBxlSCO+DSyn90/wDuk1iu
00F9D5JxuzuB6GtNbmOaFxuG7afxp3EVLL7o+gq6f5VTsDlQT7VcbvTA5/U23alKf7qIv6Z/9mqn
U92269uG/wCmjD8uP6VDUdRoSt/wh/yFpf8Argf/AEJawK3/AAh/yFpf+uDf+hLTGzwC4t2idkOe
nFQ21ncXcoSKMk9yRwPxrpwXTeIUj/eH5g6g8DnjNOgluYxhZW2nOUPI/CvPvod1jJeyFvtWK0lu
58Y3MpVB9M9fxqC40vXboBJvLhQjhTIFUD6CuoiMZO5lG4jBIHNQyYbJ5weBxSTYNI5+z8JTPOii
eCWaQgKFBbn8eK9K8M+GbXw/ZkR/PdSJiac9W9l9F/nTtC0cabbGWYA3MoG7j7g/u/41rBj0Ga66
cdLs5py10JozxjNWEgL85yKLa34yetaKIAOlamZDHbBecVZSMCnqtPxgUANC4FLinUUANFIWKEMO
tOxTTyfxoAtRyCRBjv1HpUDIUbAqIP5MmR0PUVbJDJx2HB9aYtiDqMGmjdE+4Dg9RTwQxpWApAOB
DAEHg9KbLzGfUUzPlsD/AAnr7VMRlfwoAhcCSPkdRmmJ6U5eNy+hpp60AWUwwwetIRj5e9Rq3zCp
25AbvQBWIqJsZ44qeTg1Tc/vMUAOKZPAwfTNcl4z8EWnim38xdsOoxriKbHDf7Le3vXXqNyD1HTF
KMS8Yw4pgfKmp6Vd6Vfy2V5C0M8RwyH+h7jvmvVvhXqjz+H5LQkMbSUpj/Ybkf8AswrsfFvg+z8U
2PlygRXcYPk3AXlfY+q15l4LiuvCvjw6RqcZi+1KYTk8M3VWB9DjH40PVAtGd3eRfZ5JYyD8p/Tt
UGhaZ/amsqHX91H8z/0Fa2v26r5ckQOCNjZ9ff8Az2rb8L2K2um+awAaY7s+3auVQ9+x2uolTua4
gAjIA49K57XLIR2F65PDR9M98it261C3tIy80yRqBnluv0rktU11NYcWtsjeQCC0jcFvoPSug49W
zip4JXbGOM0sWnSMehrtYdMRkBKfpU405Fx8o/KlY05jmbXTjgZFakdiNuNv6VrpZqKlFvtosLmM
C50VbiPAXB9ayf7MvbKcSQK29TwVrvI4wBjFSCFM5xRYXMZVjM11ZgOpWTbkqQeDVy0fjB7VZcYU
gVUjG2XiqI3ZpIcikcZBqOM4qYHIwaAK6ptc1MF4FJgbs1IvpQBUmX/TISemSKm+z+XnjhlwaS5X
99CR/fq5IgABxjjrQIz7YCN2jzyOgz2q50G7t1qldptkSQcHoSO1Pab/AEGZm+8iNn34qriOdzuJ
Y9WJP580UdBj0oqeoxK3/CH/ACF5f+uB/wDQlrAroPB//IWl/wCuB/8AQlpiZ4+p+ZvX/wCtSW7H
I5pHbazEDnAIp8UDoiux2A9Ae4rzj0SwThQB6ZPNSaLG1zqsYI+SP96fw6frWe8jEtyMe1dP4Wti
beS4K48w7F+g6n8/5VdON5Gc3ZHRqWkVR2Hf1q3bRb2Bx0qBVwyoo+Y1sWsAiQf1rt6HKySNNoHF
TrTc5OBT1HSgCQDtTh2pBTscUAJjikIPanc0oPbvQBETTO9PZQ1QlyDgjmgBetOgkw2w/Vf8KaME
49KY4I5XgjGKAZbwN2QODS4GKRGEiBh06gU7t7UEla5l2bBjOTjFSQyADaenY+lVbr/Wr7VInvQM
llBEgPqMVETzUz5eMj+Jeag6nPrQBIp5qyv3Kqr1q0nK0ARTDjNUJThwa0ZR8prOm+6RQBNEflxQ
4wQV4I6Go7Zgy1M9ACqwkOG4f0rA8UeGLfX7NQSIryBvMtbkDmNxzz6rxyK2GGeehHcU8S/Jh+aY
GLFdLq+jsk6CK6jbbPGOqSqfmH45yPYipvEOtHRrGJIFHnyjEfoi+tc2ly1j8VZbczAW9/aJKYsd
ZF+UH69aqeILmXVNZvtvMcEnkpj0XH9SaTQ076FCS6mupGkmleR26s5zW1o0B8wMfzqpYaUxwWHb
iunsrMRIMCp1NGzUt1HlAe1SlBjpTYV2rU1UZkJjFGzHapsZpMc0DIsYNOApxFKBSJIn+7mqu35s
1cYcVXxhqYyVOlSdqjWpR0oEAp69aQU4dRQMiuziNG9GFXZANi47j1qje/8AHu3tirwP7tPpQSVJ
o9y4rNvpRDE8Z6yrtH5j/A1ssuRWNrEQd4l9WNAGTx+tFJz6ex+tLQAldB4Q/wCQtL/1wP8A6Etc
+a6Dwh/yFpf+uB/9CWmJnjrHMgqSdHkcMzcdPpULcOpqW5cxAfzrzj0C1Z2JvLgQqMAn5mPYetdr
brHBEsUYwiDaAPSuM0S62yzn+IqOa7rRLVpys8gOzjAPeuqlGyuc9RtuxqWFrtXzX6np7VeLAA0v
QYxUJJZse9bGRPCCRmphTY1wlPHWgBy0+minCgBOgpDzTqa3SgBud3HfNMkTdwevrTmGenWm53cH
rQBXVirENUhwy02ZNw4+8KZFJu+U9aAJrZ8OyHoORVlj6VTBCzIT0PBq2SNvHbigRSuOXBp68rTJ
u1PjGRigCTJ2ZHUCoUcMvHrVpUwOaoR/LLIo/vUAWl61aT7tVE55NW0+7QAjj5TWbOMM49q1G6Vm
3Qw+fUUAQ2h+XHpVxuRVC3IWVhV8dM0DIjVS4mEaE5/WrchwM1g30hmk8pO55IoA4Z5TffGK3kJO
20gMhA7hULY/UV2mlaG4t2dwGaZmkY+pJya5LSITL8T/ABI5GPKtfLH47BXq9lGEtU47UybmRFZC
E7GHI/WriRAADFW54gwH94cZqBDhirdfX1pFJihcU7FOGCKP8mgBuKMU6jrQA0CkxzTxxSUAMIqC
Rec1ZHWmsAaAIkqUdKYFxT+1ACinCo808dqBDLsZt2q1GcwRn2FVbrmBx7VYtzm1jOewoAdxWTqn
Nzbj1Y1r/WsG8kEusQxg/dUk0AUbyPyrlh2b5h/Woa0tVjAjjfuDg/jWXQIdW/4QP/E2l/64H/0J
a57NdD4Q/wCQtL/1wP8A6EtMTPG2PK+x71Uup5TKd5yc5z2q5t6E1DIgY4IzzxXno727Gz4N0x9R
up3kz5K7Qx9Tzx/WvVYIlhhVFGB7Vz/hPTfsFh5ZHOAW4/iPJ/nj8K6TPy/hXZCNkcsndjJGwCKW
Fe9VnfdJ+NX4lwoqyCXGAfpSrySaQ9KVeCaAH0tJRQMM0lLSE0ARnhs+tMkBxuXqOtSsARUOdvBo
ANwdQwqpN+7lEg6N19qsD5JOPut0+tJMgdCPWgBhOVOOuKuIdyMexAIrOhbghuq8Gr1t80YOScfL
QIgnPSpYOVBqO4UgZx7VJbY2AZ+b0oAsj0rLLbb2Qe9aZI8zHtWVKcag/wCFAF1O1Wk+7VOPoKuR
9KAFbpVK8Hy59KvGql0MxtQBlqdtyDWkvKVlSHDoa0oWygoAiu32RE1lWUPm3RkI78E1pX4zA1Ns
I9sY475oGchplvs+JfijAwHtoHA9c4/wr0K2P7oCuYFoIviLJNj5bvS8ZHdo5B/RhXR2zYcoetMg
ll5B+uaglj3fWrDjOR7VDnIoGiJHKnDVJTZEDDpzTFcodrUhkvFHWgHNLQMTFJS96ac5oAKDRig0
AJ2ppp1NoBid6kFMxzThQIbc/wCpb/dqa0/484h/sioLjmFvpU1g260iI/u0ASSuscTMxwMHmuas
D9r1S4uP4d21fwq/rdw7IbeHsMuf5CjSrIWlqAevUn1NADdWAFhIeAAQck+9YzDBI7g8itLxJKI9
IkTvJhB9TWdHmawSQ/6yP5JP6GgQ2t7wcc6zNjp9nP8A6EtYEhKxsR1962/BB/4m0o/6d2/9CWmh
M8jXg49qv6HaC71RSw/dxfvG4/L9aoI25Miuk0OHybEMB89xJx9M4H9a4qavI7ZuyO801MWqE9X+
bFTzybIj60+FQkaqOi8VVuG3SKvvXYcg2Nd1xGPxNayjpWfaLmZ29BitBaAFNOWmmnL0oAcKO9Ip
yaX3oATNITxQTQfSgBM8mopRkZHWnnimk5oAhGGG00bsrjvTGG180M38Q/H60AV5D5coPZutaFm3
7l/ZuKzpzuQjHerentugb6c0AxL6Q4xniotO5lJzTb5gFqTSlzGW7HpQCL7Z81P1rKmP/Eyk+grX
/jH0rIlH/Ezl/CgSLsfSrcXSqkZ4q3H0oGPI4qvOMr+FWDxUMv3aAMKcYAHoauWj5XFVrkYp9o+1
8UDLNyu6I/Sls/8AVillwUNRWxIUj3oAS4gH9t6fPjkCaIn2ZQf/AGWrbfJcq3r1puCZ4i39/j24
NPmU5z70yWWCQSDVf7pYe9Sp8y0yZdsh9xmgBDUbpuHvT6SkMiRipwamDenSmOm7nvUasVODQBOe
31ofGaRSDQfWgYZ5pD0pB1pT0oASkxR3ooAKdSDpS9MUCI7j/VN9Kj025xpYIGSvAHqakuP9U30r
LsLgw6WZlXJyRED/ABN0oEThPNvVgB3Mh82dh/e7D8K09oUY/Wq+nWhtrb5zulc7pGPdjUl7cx2l
rLcOcLGpYmgZy2vym81iCxTlYf3j49T0H9atwR7b14CPlnj4+tVdDt3neW8nH72dy5z2HYfh0q7c
5jv1PohYfgRQMoMv3geuSDWx4L41qZfS3b/0JaoX6Bb1wOjYYfjVjwFMZPEN8p+8sbkc5+UuuP5U
yDnI/hXry4H2vTf+/j//ABFdXaeCr23e2zJbeXDjgO2eB/u0UVhTSNpNnQjR7gLjfF+Z/wAKqNoF
205bzIPb5j/hRRXQZFi30W4hU5eIknPBP+FWBpkwP3o/zP8AhRRQFxf7Mm/vJ/30f8KBpswB+ZP+
+j/hRRQIBps4P3o/zP8AhSnT5MfeT8zRRQO4f2dN/eT/AL6P+FJ/Zk396P8AM/4UUUguIdLnP8Uf
5n/CmnSrj+/H+Z/woopiGPo9ww+/F+Z/wpg0W5wQXi59z/hRRSGV20C6Yf6yH0+8f8KmstGurdZA
7wnPTax/woooAgu9AvJlwskA+rH/AAq7aaRNBEqFo+nOCf8ACiigCcWEu4fMnT1NUH0O6e9eXzId
px/Ec/yoooAsLpFwB9+L8z/hU6afKo+8n5miigB5sJf7yfmajbTZiD8yf99H/CiimIoT6BdSdJIf
xJ/wqJPD92rA+ZB/30f8KKKQyydGuSuN8X/fR/woi0W5R+Xhx7Mf8KKKYXJzpU20fNHkEHqf8KfJ
pczkndH+Z/woooEEWmTJ1aP8z/hSTabK4BDJn3P/ANaiigEM/smf+/H+Z/wo/sqf+9H+Z/woooAU
6TPj70f5n/CmPo07fxx/mf8ACiigdxF0e5H8cP5n/Cn/ANk3GPvx/mf8KKKAuJ/ZFx/fj/M/4Up0
mfH34/zP+FFFAXG/2PcZzui/M/4Uf2RP/fj/ADP+FFFADhpFwP44vzP+FH9kXHHzx/mf8KKKBEc2
j3DxN88WcHuf8KrweHrhDGGeHag+UKTx+lFFIZof2ZNgfNH+Z/wrI1zw9f6jHDBHLbrCX3ShmbJA
7DiiigCa18O3EKgGSHj0J/wqC58M3018sqy24QIVwWbP8qKKAC98NXczRMJYMqm1sk9vTil8OeGL
nRtalu5pYW32wjKoxPO7OeQPSiimhH//2Q==          true  elnök <p>Egyesület elnöki feladatainak ellátása</p><p> </p><p>1) Pallagi Tenisz Club üzemeltetése (2019-től)</p><p>Egyéni, csoportos edzések koordinálása, pályakiadás, táborszervezés, versenyek szervezése</p><p> </p><p>2) Hajdú-Bihar Megyei Csapatbajnoki és Versenyrendszer koordinációja és szervezése:</p><p>Megyei Csapatbajnokságok - klasszikus csapatbajnoki rendszer 6&#43;3-as (egyéni/páros) felállással (2020-ban 3 osztályban összesen 356 nevezett játékos)</p><p>HBM Tenisz Liga - egyéni versenyrendszer, ami egyénileg megbeszélt meccseken alapul (4 felnőtt, 1 Junior és 1 Szenior csoport (2020-ban 54 fő játékossal)</p><p>HBM Tenisz Tour - 6 alkalmas megyei versenysorozat egyéni és páros versenyekkel, az év végén mesterversennyel</p><p>Minden sorozat pontszerző, ahol a pontok az egyesület által kezelt Megyei Ranglistába számítanak bele.</p><p> </p><p>3) Iskolatenisz program üzemeltetése 4 debreceni általános iskolában 2018-tól (50-60 gyerek/év)</p><p> </p><p>4) Az Országos Orvostenisz Bajnokság és a Szenior Vidékbajnokság (debreceni helyszínű) szervezési feladatainak ellátása</p><p> </p><p>5) Teniszt támogató online webes rendszerek fejlesztése és működtetése:</p><p>Foggo.hu - klub adminisztrációs és pályafoglaló rendszer</p><p>OVR - Online Versenymenedzsment Rendszer - egyéni, páros versenyek és csapatbajnokságok menedzseléséhez</p><p> </p><p>Referenciák - Pályázati projektek szervezése. A teljesség igénye nélkül néhány:</p><p>- külföldi és magyar hallgatóknak kispályás focicsapat szervezése, ami kiváló lehetőséget biztosított egymás kultúrájának megismerésére (2012)</p><p>- 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.</p><p>- 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.</p><p>- 2008-ban az Budapesti Műszaki Egyetemen a Karok Közötti Tenisz Csapatbajnokság megszervezése, amely azóta is működik</p>  A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület    Debrecen  HU Magyarország     false  ügyvezető <p>- tisztító, takarító szolgálat (cég) kiépítése</p><p>- ügyvezetői feladatok ellátása a szervezetben (alkalmazottak, beszállítók, kapcsolatépítés)</p><p>- vállalati marketingfeladatok ellátása</p>  Wishy Washy Mosoda Kft.    Debrecen  HU Magyarország     false  gazdasági elemző <p>- 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</p>  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal / Távhő- felügyeleti és Árszabályozási Főosztály,  (Magyarország)    Budapest  HU Magyarország     false  ösztöndíjas munkatárs <p>- nemzetközi osztály munkájának segítése- német energetikai szabályozás tanulmányozása, jogi előkészítési munkákban való részvétel</p>  BundesNetzAgentur / Német Energia Hivatal    Bonn  DE Németország     false  egyéni vállalkozó <p>- gazdaságfejlesztési pályázatok írása- munkanélküliek vállalkozóvá válását elősegítő programban való részvétel, tanácsadóként</p>     Debrecen/Budapest  HU Magyarország     false  junior pályázati menedzser <p>- EU által támogatott humán infrastruktúrát fejlesztő projektek támogatása- pályázatok ellenőrzése, értékelése, pályázati döntés előkészítésben való részvétel</p>  VÁTI Nonprofit Kft.    Debrecen  HU Magyarország     false  ösztöndíjas munkatárs <p>- informatikai támogatói feladatok- kapcsolat tartása a hivatal tisztviselői és a IT személyzet között</p>  Oktatási Hivatal / Informatikai Főosztály    Budapest  HU Magyarország      false tenisz oktató és szervező <p>- teniszoktatás elméleti és gyakorlati alapjai</p><p>- haladó technikai, taktikai elemek oktatása, fizikai állóképesség és lábmunka fejlesztése</p><p>- junior versenyzői és haladó, versenyző amatőr szint oktatásához való képesség</p>  European Registry of Tennis Professionals és International Coaches Institute    Budapest  HU Magyarország  3 EKKR 3-es szint     false keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakértője <p>Általános:</p><p>- emberközpontú vállalatirányítási ismeretek<br /></p><p>- fenntartható/önfenntartó gazdaságszemlélet</p><p><br />Szakmai:</p><p>- erkölcstan</p><p>- pápai szociális enciklikák ismerete, gyakorlati megvalósíthatósági lehetőségeik</p>  Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola / Budapesti Corvinus Egyetem    Budapest  HU Magyarország  6 EKKR 6-es szint     false okleveles műszaki menedzser <p>- műszaki, mérnöki alapképzés</p><p>- természettudományi tantárgyak</p><p>- menedzsment- és közgazdasági tanulmányok</p><p> </p><p>Egyetemi Karok Közötti Tenisz Csapatbajnokság megszervezése és útjára indítása, amely a Testnevelési Intézet fenntartásában azóta is működik.</p>  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem    Budapest  HU Magyarország  7 EKKR 7-es szint      hu magyar    en angol  C1 C1 C1 C1 C1   Államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga (C1)   de német  B1 B1 B1 B1 B1   Államilag elismert középfokú nyelvvizsga (B1)  <p>- 2012-ben kommunikációs tréningen vettem részt, amelyben előadói képességemet fejlesztették<br />- munkahelyi boldogság témájában előadásokat tartok- energiahivatali munkám során folyamatos kapcsolatot tartottam a távhőszolgáltatók és -termelők képviselőivel</p><p>- 230 fős tenisz csapatbajnokság lebonyolítását koordinálom, csapatkapitányokkal való folyamatos kapcsolattartás mellett</p>  <p>- 2010-ben alapított a Mozgó Cívisért Egyesület (<a target="_blank" href="http://www.amozgocivisert.hu" rel="nofollow">www.amozgocivisert.hu</a>) elnöke vagyok. Célunk az amatőr sport, azon belül is a tenisz sport népszerűsítése a társadalom minden rétege számára.<br />- pályázatok által támogatott ingyenes tenisztanfolyamokat szerveztünk/szervezünk egyetemi hallgatók, fogyatékosok és 35 éven felüliek számára egyaránt<br />- 2008 óta a megyei tenisz csapatbajnokság megszervezésében segítek, illetve az ehhez kapcsolódó – az országban egyedülálló honlapot <a target="_blank" href="http://www.hbmtenisz.hu" rel="nofollow">www.hbmtenisz.hu</a> weboldalt menedzselem</p><p>- a Wishy Washy Mosoda tisztítószolgálatot menedzselem</p>  <p>- Office programok ismerete (Excel, Word, PowerPoint, Visio)</p><p>- Corel Draw felhasználói szintű ismerete</p>   B C B B B   B 

