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TANULMÁNYOK
2013- BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
doktorandusz ( az abszolutórium megszerzése után jelenleg a fokozatszerzési szakasz van
folyamatban)
2002-2006
- Budapesti Corvinus Egyetem,Társadalomtudományi Kar,gazdálkodás szakos közgazdász tanár
1990-1993
- Külkereskedelmi Főiskola,Külkereskedelmi áruforgalmi szak,külkereskedelmi üzemgazdász
1984-1988
- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Vendéglátóipari szak, vendéglátóipari üzemgazdász
1976-1980
- Vörösmarty Mihály Gimnázium, matematika tagozat, érettségi
SZAKMAI TAPASZTALAT
1985.08.01-2002.11.30 - New York Kávéház és Étterem
igazgatóhelyettes
A kávéház üzemeltetési és értékesítési feladatainak irányítása. Kapcsolattartás az utazási irodákkal és
az egyéni vendégekkel. Az egység elszámoltatása, belső ellenőrzési feladatok ellátása. Számítógépes
adatbázis működtetése.
2002.08.12-2004.12.31– GeorgioPerlasca Szakközépiskola, gazdasági szaktanár,
2005-2020 Tüske Kereskedelmi - Vállalkozó és Szolgáltató Kft., felnőttképzési vezető
A szervezet felnőttképzési tevékenységének koordinálása. A képzési tevékenységgel kapcsolatos
jogszabályok nyomon követése. A képzéssel kapcsolatos dokumentáció folyamatos frissítése a
hatályos jogszabályok figyelembevételével.
2005-2006 - Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű Gyermekek Integrációjáért Felelős
Miniszteri Biztos Hivatala
Pályázatgenerálással és ehhez kapcsolódó szakmai és technikai segítségnyújtással foglalkozó országos
hatókörű szervezeti egység vezetése. (Roma Program Támogatási Hálózat). Esélyegyenlőségi
projektek generálása, pályázat megvalósítási támogatás (szakmai és pénzügyi), kiemelten roma

civilszervezetek számára. Alulról építkező civil kezdeményezések, önszerveződések szakmai
támogatása.
2006.02.01-2007.12.31 - ESZA Kht.
Pályázatgenerálással és ehhez kapcsolódó szakmai és technikai segítségnyújtással foglalkozó országos
hatókörű szervezeti egység vezetése. (Roma Program Támogatási Hálózat). Esélyegyenlőségi
projektek generálása, pályázat megvalósítási támogatás (szakmai és pénzügyi), kiemelten roma
civilszervezetek számára. Alulról építkező civil kezdeményezések, önszerveződések szakmai
támogatása.
2008.01.01-2011.10.01 – Educatio Nonprofit Kft. Esélyegyenlőségi Igazgatósága
A TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt keretében akkreditált felnőttképzési programok koordinálása,
valamint a programok lebonyolításához kapcsolódó, országosan megvalósuló rendezvényszervezési
feladatok irányítása.
A TÁMOP 3.3.5 „Tanoda típusú programok támogatása” című pilot programhoz kapcsolódó
pedagógiai módszertani és minőségbiztosítási fejlesztő tevékenység koordinálása.
2012.03.01-2015.09.15 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Kht.
szakképzési szakértő, felnőttképzési vezető,
A TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt keretében akkreditált felnőttképzési programok koordinálása,
valamint a programok lebonyolításához kapcsolódó, országosan megvalósuló rendezvényszervezési
feladatok irányítása.
A TÁMOP 3.3.5 „Tanoda típusú programok támogatása” című pilot programhoz kapcsolódó
pedagógiai módszertani és minőségbiztosítási fejlesztő tevékenység koordinálása.
2012.01.01 – 2020. 09. 28 Európa Rendezvényiroda Kft
képzési igazgató
Képzési részleg vezetése. A céggel tanulószerződéses viszonyban lévő szakiskolai tanulók (szakács,
pincér, cukrász, hajózási technikus 100-120 fő) gyakorlati vizsgára való felkészítésének koordinálása.
A tanulókat oktató szakemberek részére belső képzések szervezése. A tanulók gyakorlati
felkészítésével kapcsolatban az esélyegyenlőség feltételeinek és megvalósulásának biztosítása.
2017.06.01 -2019.04.28 Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (EFOP 1.2.6.)
felnőttképzési vezető, kiemelt felnőttképzési szakértő
2019.09.01–2020.08.31 Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája.
gyakorlati oktatás vezető
2020. 09.01- Innovatív Képzéstámogató Központ - módszertani szakértő
2021. 05.01.- Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont vezető
Vezetői tapasztalat
Közel 2 évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezem vendéglátás – turizmus, köznevelés,
felnőttképzés, duális szakképzés, közoktatás-köznevelési esélyegyenlőségi területeken.

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG,
2002 -2005 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
HEFOP 2.13 központi program: előértékelői, monitoring szakértői munka
HEFOP központi, kiemelt program: vezető szakmai és pénzügyi monitoring szakértői munka
HEFOP 3.1.3 központi program: szakmai előértékelői és értékelői munka
2002-OKJ-s szakiskolai szakmai záróvizsgákon vizsgaelnöki és vizsgabizottság tagi feladatok
ellátása (vendéglátás, kereskedelem, idegenforgalom szakmacsoport)
2002-szakmai gyakorlati szintvizsga elnöki feladatok ellátása (vendéglátás, kereskedelem
szakmacsoport)
2005 - Ipartestületek Országos Szövetsége
szakközépiskolai ágazati érettségi vizsgafeladatok lektorálása, validálása
2005 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
középiskolai kerettantervekhez kapcsolódó tananyag-fejlesztés
2006 - Képző az „Integrált iskola-támogató környezet” című akkreditált 60 órás képzésen
2008 - Esélyegyenlőségi szakértő
2012 - Felnőttképzési programszakértő
szakterületek: oktatás, közgazdaság, vendéglátás– turizmus
2013 - Nemzeti Munkaügyi Hivatal
szakiskolai kerettantervek lektorálása
2019 - „VEKOP-8.6.3-16-2017-00001” azonosítószámú, „A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése a BGSZC tagintézményeiben” című pályázat keretében „Roma mentori
hálózat biztosítása 1.500 óra időtartamban” a Budapesti Szakképzési Centrum
tagintézményeiben (8 db szakgimnázium)
2020- Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) esélyegyenlőségi munkacsoport szakértő
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
2016-2018 - Budapesti Gazdasági Egyetem
óraadó tanár (vendéglátás gazdaságtana, értékesítési, gasztronómiai ismeretek)
2012 – felnőttoktatás - felnőttképzés keretében óraadó tanár (vendéglátás, kereskedelem, turizmus,
idegenforgalom)
Egyéb képesítések
2015 -„Tanoda tanácsadó” 30 órás akkreditált képzés
2015- „Tanoda szakmai vezető” 30 órás akkreditált képzés
2019- „Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN)

SZERVEZETI TAGSÁGOK
2014- Doktoranduszok Országos Szövetsége
2015-Magyarországi Tanodahálózat Egyesület elnöke

NYELVTUDÁS
magyar: anyanyelv
angol: külkereskedelmi szakanyaggal bővített középfokú C típusú nyelvvizsga
német: alapfokú általános nyelvvizsga

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK
alapfokú felhasználói készség
GÉPJÁRMŰ-VEZETŐI ENGEDÉLY
B kategóriás vezetői engedély

