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KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK 

Kommunikációs és kapcsolatépítési képesség, amit Miskolc széles körű partneri rendszerében osztályvezetőként, 
szakmai vezetőként, menedzsmenttámogatóként, illetve partnerkapcsolatokat szervező oktatóként sikerült magas 
szintre fejleszteni. Stratégiai gondolkodás és eredményes problémamegoldás, amit osztályvezetőként, 
cégvezetőként, szakmai vezetőként fejleszthettem. Szervezőképesség, személyek, projektek, pénzügyi források 
összehangolása, amit különösen Miskolc város közösségi marketingtevékenységének tervezése és kivitelezése 
során, illetve a közel 70 kooperációs kutatási projekt koordinálásának köszönhetően erősíthettem. Előadói és 
mentorálási képesség a közel húszéves oktató gyakorlat eredményeként. 

MUNKATAPASZTALATOK 

Időpont  2017. augusztus – jelenleg is 

Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Marketing és Turizmus Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros 

Szektor típusa  Felsőoktatás 

Foglalkozás vagy beosztás  Egyetemi docens (2020. szeptemberig adjunktus), szakreferens, szakmai 
referens 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 
 
 
 

 Előadások és szemináriumok tartása BA, MA és felsőoktatási szakképzésben 
résztvevő hallgatóknak: Marketing, Turizmusmarketing, Régió- és 
településmarketing, Kulturális turizmus, Turizmus és vendéglátás 
esettanulmányok, Vendéglátásmenedzsment tantárgyakból; diplomamunka 
és egyéb konzultáció. 

A Miskolci Egyetem Mentorius Tudás- és Képzőközpontja szakreferenseként a 
tudásszolgáltatások piaci hasznosításának, elsősorban a felnőttképzési 
szolgáltatások szervezése, marketingkommunikációja, értékesítéstámogatása, 
partneri rendszer építése, ápolása, kutatási és képzési projektekben való 
részvétel. 

 

Időpont  2017. augusztus – 2018. július 

Munkáltató neve és címe  Midmar Nonprofit Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 16. 

Szektor típusa  Szolgáltatás - Marketing, turisztikai desztinációmenedzsment  

Foglalkozás vagy beosztás  Szakmai vezető 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 
 

 Miskolc városmarketing, turisztikai területei stratégiai tervezésének, 
koordinációjának, operatív megvalósításának, monitoringjának irányítása. A 
város turizmusfejlesztésének szakmai támogatása. Miskolc fejlesztési 
projektjei marketingtevékenységének tervezése, megvalósításának 
koordinálása, monitorizálása. Az önkormányzati szervezetek 
marketingtevékenységének támogatása, koordinálása. A társaság 20 
munkatársának szakmai irányítása. 

 

Időpont  2015. július – 2017. július 

Munkáltató neve és címe  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 3525Miskolc,Városház tér 8. 

Szektor típusa  Közigazgatás 



 

Foglalkozás vagy beosztás  Osztályvezető 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 

 A Kulturális és Városmarketing Osztály vezetőjeként Miskolc városmarketing, 
turisztikai és kulturális területei stratégiai tervezésének, koordinációjának, 
operatív megvalósításának, monitoringjának irányítása. A 15 fővel működő 
osztály vezetése. 

 

Időpont  2009. július – 2017. augusztus 

Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Marketing és Turizmus Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros 

Szektor típusa  Felsőoktatás 

Foglalkozás vagy beosztás  Egyetemi tanársegéd 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 
 

 

 Előadások és szemináriumok tartása BA, MA és felsőoktatási szakképzésben 
résztvevő hallgatóknak; Diplomamunka és egyéb konzultáció; Szakreferensi 
feladatok; Szakmai rendezvények szervezése; Partneri rendszer építése, 
ápolása; Turisztikai és marketing projektekben való részvétel 

Időpont  2007. december - 2009. június 

Munkáltató neve és címe  X-Centrum Nonprofit Kft., Miskolc 

Szektor típusa  Szolgáltatás - Vállalati és települési tanácsadás, kutatás-fejlesztés 

Foglalkozás vagy beosztás  Cégvezető 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 Marketing, szervezetfejlesztési és településfejlesztési tanácsadás; 
marketingkutatások koordinálása; fejlesztési projektek menedzselése; 
operatív cégirányítás. 

 

Időpont  2005. február - 2007. november 

Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ, 
3515 Miskolc-Egyetemváros 

Szektor típusa  Szolgáltatás - Kooperációs kutatás, vállalati tanácsadás 

Foglalkozás vagy beosztás  Irodavezető 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 A központ az egyetem és a gyakorlat közti tudástranszfer megvalósítása 
érdekében alakult pályázati forrásból. Kooperatív kutatás, vállalati tanácsadás 
marketing és szervezetfejlesztés területén. A kutatási központ operatív 
ügyeinek szervezése, irányítása, a pályázati projekt menedzselése, 
elszámolása. Közel 30 résztvevő koordinálása. 

 

Időpont  2004. október - 2005. február 

Munkáltató neve és címe  Sanmina-SCI Magyarország Kft., Alsózsolca 

Szektor típusa  Termelés - Fémmegmunkálás, telekommunikációs eszközök összeszerelése 

Foglalkozás vagy beosztás  HR-generalista 

Fő tevékenység és felelősség  Toborzás, kiválasztás, HR-kontrolling, az újonnan alakult társaság HR-
rendszereinek fejlesztése 

 

Időpont  2000. április - 2004. október  

Munkáltató neve és címe  Matáv Rt., Miskolc 

Szektor típusa  Szolgáltatás - Telekommunikáció 

Foglalkozás vagy beosztás  HR-kontroller 

Fő tevékenység és felelősség  HR-kontrolling, különösen a létszámgazdálkodás kontrolling-támogatása 

 

Időpont  1999. szeptember - 2000. április  

Munkáltató neve és címe  Matáv Rt., Miskolc 

Szektor típusa  Telekommunikáció 



 

Foglalkozás vagy beosztás  Menedzsmenttámogató 

Fő tevékenység és felelősség  Toborzás, kiválasztás, HR-rendszerek fejlesztése, középvezetők támogatása a 
racionalizálási és kultúraváltási folyamatokban 

Időpont  1998. június - 1999. szeptember 

 

Munkáltató neve és címe  Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros 

Szektor típusa  Felsőoktatás 

Foglalkozás vagy beosztás  Egyetemi tanársegéd 

Fő tevékenység és felelősség 

 

 Előadások és szemináriumok tartása: Basic marketing, Marketingkutatás 
tantárgyakból; Szakmai rendezvények szervezése; Partneri rendszer építése, 
ápolása; pályázati projektekben való részvétel; vállalati marketing tanácsadás. 

VÉGZETTSÉGEK 

Időpont  2019. 

A képzést nyújtó intézmény  Business Coach Kft. 

Képesítés megnevezése  Business coach 

Időpont  2016. 

A képzést nyújtó intézmény  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és -gyakorlat 
Doktori Iskola 

Képesítés megnevezése  Doktori (Ph.D.) cím 

Időpont  2016. 

A képzést nyújtó intézmény  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet 

Képesítés megnevezése  Közigazgatási alapvizsga 

Időpont  2001-2003. 

A képzést nyújtó intézmény  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Képesítés megnevezése  Jogi szakoklevél 

Időpont  1993-1998. 

A képzést nyújtó intézmény  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Képesítés megnevezése  Okleveles közgazdász 

 

NYELVTUDÁS 

 ÍRÁS BESZÉD 

ANGOL B2 B2 

OROSZ A2 A2 

   

INFORMATIKAI KÉPESSÉGEK 

 

 Microsoft Word®, Excel®, Power Point®, Project®, Visio®, SPSS®, Internet teljes 
körű használata 

JOGOSÍTVÁNY  B kategóriás jogosítvány 
 


