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Nős, két gyermek édesapja

Végzettség:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar – Rekreáció szervező
Bencés Gimnázium, Pannonhalma

Motiváció:














Inspirál a bonyolult feladatok és problémák megoldása.
Szeretem a problémákat, a kihívásokat, az elromlott dolgokat.
Nem baj, ha kevés idő áll rendelkezésre, esetleg tegnapra kell valami.
Feltölt, egyszerre több területen is helytállni.
Legnagyobb erényem a komplex problémamegoldó képesség, és kiváló kommunikáció.
Fejlett hibakeresési és elemzési gyakorlattal rendelkezem.
A felhasználható eszközök egyfajta térképként vannak a fejemben.
Meglátom az összefüggést több, látszólag nem összeillő dolog közt.
Rendszerszemlélettel gondolkodom.
A B-terv nem elég. A-tól ZS-ig vannak terveim.
Nem szeretek szerepelni, de ha kell, nem akadály.
Általában képes vagyok humorral oldani a feszültséget.
Kifejezetten szeretem meghallgatni mások megoldásait. A kooperáció rendkívül hasznos.

Szakmai tapasztalat:
2007.04.02-óta, jelenleg is

Semmelweis Egyetem:
 Oktatás-, és rendezvénytechnika üzemeltetése, fejlesztése
 Szoftveres, majd hardveres stream-technológia honosítása
 BYOD tolmácsrendszer kifejlesztése (Bring Your Own Device Discord)
 Külső rendezvényhelyszíneken technikai támogatás nyújtása
 Szervezeti egység weboldalának kezelése
 Könyvtári informatika üzemeltetése
 IT-support
 Élőműtét közvetítés steril műtőből, RTSP műsorfolyammal
 RTMP (Ustream, Youtube, Facebook) backup
 Webalapú, valósidejű rendezvényinformációs kijelző
rendszer programozása adminisztrációs felülettel
 Webalapú QR-kódos órajelenléti és OMHV rendszer
megalkotása: okostelefonos jelentkezés. Frontend, backend,
php, mysql, user level, admin panel

 Karitanács program elkészítése. Nyílt, titkos szavazások,
szavazat kizárások kezelése. többnyelvű megjelenés.
Valósidejű megjelenés és válaszadás. Visszaszámláló és
szavazatösszesítők megjelenítése… és még számtalan funkció.
Frontend, backend, php, mysql, ajax, javascript, user level,
admin panel

Amikre még büszke vagyok:
2018.05 - Craft-conference (IBM, Prezi)

 Élő vágás
 Facebook live

2018.02 - Ballantines music award

 Élő vágás
 Facebook live
 Interjú készítés

2017.12 - Amadeus - Nizza (Franciaország)

 Interjú közvetítés az Amadeus globális hálózatára

Nyelvtudás:
Német nyelv:

Aktív, alapfokú „C” nyelvvizsga

Angol nyelv:

Passzív, alapszintű tudás

IT, technikai angol nyelv

Szakmai cikkeket, fórumokat angolul olvasok

Számítógépes ismeretek:
Operációs rendszerek vállalati verziói:
 Windows XP, Windows 7, Windows 10
AV-, és stream programok:
 Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, VLC, OBS, Wirecast
 Sound Forge
Programozás:
 WAMP, Notepad++ (html, css - haladó, php, javasript - alap)
 MySql
MS Office:
 Excel, Outlook, PowerPoint, Word, Access

Egyéb kompetenciák:
 Rendezvényszervezési tapasztalat sokféle rendezvénytípusban
 Biztonságtechnika (videó megfigyelés, riasztórendszerek) telepítés, üzemeltetés
 Joomla, wordpress oldalak üzemeltetése
 Teljesen egyedi weboldalak tervezése, programozása az egyszerűtől az összetettig.

Magánélet:
1981.05.10-én születtem Kerepestarcsán.
Egészen kisgyerekkoromtól műszaki érdeklődésem volt. Mindig lenyűgözött, ahogy a dolgok, melyek
apró részekből állnak, egyszer csak működni kezdenek.
Nyolc éves voltam, amikor saját magam örömére megírtam a „Master Mind” nevű logikai színkirakós
játékot Commodore64 gépre basic nyelven. Azóta sem félek a programozási nyelvektől, sőt
kihívásként élem meg egy összetettebb programkód megalkotását. Megtanultam olvasni a kódokat,
felismerem a működési struktúrát.
Szabadidőmben sokat foglalkozom tervezéssel és azok előkészítésével, megalkotásával.
Természetesen több tervem porosodik a fiókban, de remélem, idővel mindegyiket elővehetem.
Szeretek utazni, lenyűgöz egy világváros dinamikája. 2021 célkitűzése: Ciprus.
Sütés, főzés közben tudok teljesen kikapcsolni.
Feleségemmel tizenkét éve élünk házasságban, két gyermekünk van. Mindketten törekszünk rá, hogy
a hétköznapi hajtás mellett tudást és inspirációt adjunk át nekik.

