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 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 PROJEKTEK

 REFERENCIÁK

„Ha a munka élvezet, akkor az élet gyönyörű. 
Ha a munka kötelesség, akkor az élet rabság.” 

Maxim Gorkij 



 

C/C++ PDF 
PHP XML 
Javascript HTML 
JQuery CSS 
AJAX Design 
Symfony Multimedia 
PostgreSQL 3D/CAD 
My-SQL MIDI/DMX 
SOA IoT 
GIT Angol nyelv

(passzív)

 
TAPASZTALAT  

FINTAGÁBOR 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Vezető fejlesztő 2012 -  

állami és kereskedelmi szolgáltatások, back-office és front-end fejlesztése ▪ projektek 
tervezésében való részvétel ▪ napi szoftverüzemeltetési feladatok ▪ rendszerüzemeltetés ▪ 
felhasználókkal való kapcsolattartás 

Informatikai igazgató  2009 - 2012 

Informatikai igazgatóság fejlesztési, adatelőkészítési és üzemeltetési csapatának irányítása (12fő) 
▪ állami szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtásának biztosítása, SLA-k betartatása
▪ szolgáltatások tervezése (pénzügyi, szakmai) ▪ fejlesztési munkák szervezése, ellenőrzése
▪ üzemeltetési feladatok szervezése, ellenőrzése ▪ termékfejlesztés, gyártás irányítása
▪ kimutatások készítése ügyvezetés felé ▪ költségtervezés, informatikai beszerzések
▪ beszállítókkal, szolgáltatókkal való kapcsolattartás ▪ minisztériumi kapcsolattartás ▪ informatikai
projektek ▪ IT terület pénzügyi/szakmai átvilágítása ▪ Közlönykiadó informatikai ellátása 

Szoftver fejlesztő 1994 - 2009 

Hivatalos Jogszabálytár termékfejlesztés ▪ Elektronikus közlöny kiadványok készítése ▪ webes 
szolgáltatások ▪ Cégközlöny 

GATIX Kft. 
Szoftverfejlesztő, ügyvezető 1992  

Könyvelőirodai könyvelőrendszerek fejlesztése 

infoTRADE Bt. 
Szoftverfejlesztő, beltag 1990  

Ügyviteli, zenei szoftverek fejlesztése 

OKISZ SZ.SZ.V. 
Programozó 1986 - 1992 

Ügyviteli szoftverek fejlesztése (Termelésirányítás, Készlet, Raktár, Számlázás, Könyvelés) 
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József Attila Tudományegyetem 

Programozó matematikus (BSc) 1983 - 1986 

▪ szakdolgozat: OS/VS1 operációsrendszer kiegészítés a kibernetikai laboratórium szerveréhez,
hallgatói JOB-ok erőforrás allokálásainak ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez assembly nyelven ▪ 

Kvassay Jenő Út- Híd- Vasútépítészeti 
Ipari Szakközépiskola 1978 - 1982 

▪ Középfokú vasútépítő, műszaki rajzoló ▪ Építési, építésvezetői, földmérői gyakorlat ▪ 1983 - 1986

Angol 

▪ dokumentáció olvasás, alapvető levelezés ▪

3D Nyomtatás 

▪ Tárgyak tervezése ▪ Szeletelés ▪ Nyomtatás 

IoT, Elektronika 

▪ Áramkörök készítése ▪ Mikrokontroller programozás (C/C++) ▪ 

Zene 

▪ Zenélés (billentyűs) ▪ zene írás ▪ Házi stúdió ▪ Hangtechnika ▪

TANULMÁNYOK  

NYELV  

HOBBY  



Uniós forrásból megvalósuló projektek  

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 

Közigazgatási Hatósági Statisztikai Rendszer 
elektronizáltságának rendszertervezése, kialakítása 2017 - től 

▪ Részvétel funkcionális tervezésben ▪ részvétel követelményspecifikáció meghatározásában ▪ 
Adatbázis tervezés ▪ Fejlesztés 

Integrált Jogalkotási Rendszer 2016 - tól 

▪ A konzorcium oldalán részvétel rendszerintegráció és migráció tervezésében ▪ projekt
dokumentáció és közbeszerzési pályázatkiírás dokumentációinak szakmai támogatása, 
véleményezése ▪ részvétel a belső erőforrásból megvalósítandó fejlesztések tervezésében 

EKOP 2.A.2 
Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre 

Nemzeti Jogszabálytár továbbfejlesztése 2015 - 2016 

▪ Részvétel funkcionális tervezésben ▪ részvétel követelményspecifikáció meghatározásában

EKOP – 1.2.17./B 
Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését 
biztosító településrendezési tervek digitalizálása 2014 

▪ Minőségbiztosítási feladatok ▪ Pályázati kiírás / Rendszerterv / Fejlesztés dokumentációk
vizsgálata ▪ Tesztjegyzőkönyvek vizsgálata ▪ Jelentések írása 

EKOP-1.2.14 
Hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizációja 2011-2013 

▪ Magyar Közlöny szerkesztőség kialakításának irányítása ▪ IBIR 4. szint megfelelőség műszaki
biztosítása ▪ Kapcsolattartás beszállítókkal, fejlesztőkkel ▪ Hálózatépítés, villany-, klíma-, központi 
szünetmentes kiépítésének felügyelete, szerverpark beüzemelése, üzemeltetése  

Állami finanszírozású projektek 

Családi Csődvédelem (csodvedelem.gov.hu) 2015 - 2016 

▪Web fejlesztés ▪ front-end/back-office fejlesztés ▪ support

Önkormányzati rendelettár és 
Törvényességi felügyeleti kapcsolattartás 2011 - 2012 

▪ Funkcionális tervezés ▪ Web fejlesztés ▪ front-end/back-office fejlesztés ▪ support

Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 2011 - 2012 

▪ Részvétel a koncepció kialakításában ▪ funkcionális tervezés ▪ Web fejlesztés
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Webes rendszerek 

Családi Csődvédelem http://csodvedelem.gov.hu

(PHP/Symfony, HTML, CSS, Javascript/JQuery, PostgreSQL, GIT)

Nemzeti Jogszabálytár  http://njt.hu

(PHP, HTML, CSS, Javascript/JQuery, PostgreSQL, GIT) 

Automata feldolgozó programok

Cégközlöny közlemény feldolgozás  http://cegkozlony.hu 

(C++, MySQL, XML/HTML parser) 

Alkalmazások 

Hivatalos Jogszabálytár Bemutató videó

(C++, NoSQL) 

Kreatív dolgok 

Képszintetizátor  - képből hangot állít elő Bemutató videó 

(Cycling ’74 - MAX 6) 

Fénytechnika vezérlés Bemutató videó 

(C++, Cycling ’74 - MAX 6) 

Személyes honlap http://fincy.hu 

(Joomla) 
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http://csodvedelem.gov.hu/
http://njt.hu/
http://cegkozlony.hu/
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/hivatalos-jogszabalytar-bemuto-XST5WEfRUZCXlj2F
https://www.youtube.com/watch?v=T98c2HzorDs
https://youtu.be/XUf_5xSCssM
http://fincy.hu/



