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Személyi adatok: 
Születés:  Kerepestarcsa, 1981.05.10 

  Családi állapot:  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 Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum Igazgatóság – 
Oktatástechnikai csoportvezető: 

 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 

 IT-support 

 Élőműtét közvetítés steril műtőből, RTSP műsorfolyammal 
 RTMP (Ustream, Youtube, Facebook, KIFÜ) 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. Valós idejű megjelenés és válaszadás. Visszaszámláló és 
szavazatösszesítők megjelenítése… és még számtalan funkció. Frontend, backend, 
php, mysql, ajax, javascript, user level, admin panel 
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 Hallgatói online pretriage rendszer elkészítése a Hallgatói Önkormányzat 
megbízásából. Mobiltelefonos megjelenésre optimalizált, biztonsági animációval 
ellátott, többnyelvű felület, mely a kérdésekre adott válaszok alapján egy logikai 
szűrés után egy színes háttérrel ellátott választ jelenít meg. 
 
Frontend, backend, php, mysql, admin panel, valósidejű statisztika 
Országos sajtómegjelenés: 
https://semmelweis.hu/hirek/2020/10/26/hetfotol-online-triage-konnyiti-a-hallatok-
egyetemi-epuletekbe-torteno-belepeset/ 
https://index.hu/belfold/2020/10/28/semmelweis_egyetem_koronavirus_beleptetes/ 
https://liner.hu/hasznos-megoldassal-gyorsitottak-fel-a-semmelweis-egyetemre-valo-
belepest/ 
 

 QR-kód alapú jelenléti rendszer OMSZ/önkéntesek részére a Hallgatói Önkormányzat 
megbízásából. A már működő órajelenléti rendszer bővített verziója, mely több 
helyszínt kezel és ugrókóddal biztosítja az egyedi bejelentkezéseket. Az 
adminisztrációs panelen lehet rögzíteni a papíralapú jelentkezéseket. A HÖK látja az 
összesítéseket Neptun azonosító szerint listázva és a hallgató látja a saját 
jelentkezéseit. Frontend, backend, php, mysql, admin panel. 

 
2021.01 óta, 
jelenleg is 

Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -Módszertani és –Szervezési Központ 
Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztály - 
Programfejlesztő 

 E-learning és digitális tartalomfejlesztés támogatása 
 Webalapú, QR-kód alapú feedback rendszer 2.0 megalkotása: okostelefonos 

jelentkezés. Frontend, backend, php, mysql, user level, admin panel 
Ez az Egyetem igényeire szabott, az OFMSZK alá delegált fejlesztéseket tartalmazó 
V2.0 OMHV rendszer. Egy átgondolt és modulárisan programozott verzió, mely 
számtalan oktatástámogató modullal egészíthető ki. 
Egyetemi sajtómegjelenés: https://semmelweis.hu/hirek/2022/01/17/qr-kodos-
rendszer-segiti-az-oktatoi-munka-hallgatoi-velemenyezeset-az-egyetemen/ 

  
 

 

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 
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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 7, Windows 10, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 

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 

 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. 

 

Sütés, főzés közben tudok teljesen kikapcsolni. 

 

Feleségemmel 2008 óta élünk házasságban, két gyermekünk van. Mindketten törekszünk rá, hogy a 

hétköznapi hajtás mellett tudást és inspirációt adjunk át. 

 

 

 



 

 

 

  

 


