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SZAKMAI GYAKORLAT, REFERENCIÁK

2012 – LogMeIn Kft. – senior szoftverfejlesztő mérnök
- LogMeIn Androidos kliens alkalmazás fejlesztése

2009 –  2012 Mekom Kft. / Viking Informatika – mobil fejlesztő
- Android,  iPhone/iPad,  BlackBerry,  Windows  Phone  és  J2ME  alkalmazások

fejlesztése megrendelői igények szerint.

2008 – Saját vállalkozás – webes és mobil fejlesztések
- Teljesen  saját  fejlesztésű  műholdas  nyomkövető  szolgáltatás  valamint  mobil

felhasználói és játék szoftverek fejlesztése saját ötletek nyomán (Android, iPhone,
Windows Mobile  platformokra).
www.nemveszhetel.hu, www.jodolgok.hu

2008 –  2009 InfomatiX Kft. – mobiaccess divízióvezető
- Mobiaccess divízió vezetése (16 alkalmazott), szoftver-fejlesztési projektek (mobil

CRM/ERP valamint  vonalkód  alapú  kerekeskedelmi  és  raktározási  rendszerek),
büdzsé és erőforrás-tervezés, HR, sales (Key Account Manager–eken keresztül),
EU pályázatok
www.infomatix.hu, www.mobiaccess.net

2007 – 2008 InfomatiX Kft. – vezető fejlesztő (kliens oldal)
- Mobiaccess mobil alkalmazás–fejlesztő keretrendszer különböző támogatott mobil

platformjaira irányuló fejlesztések összefogása, koordinálása, tervezése, ütemezése
www.infomatix.hu, www.mobiaccess.net

2006 –2007 InfomatiX Kft. – fejlesztő
- CRM  rendszer  (CAS  genesisWorld)  migrációja,  lokalizációja  és  bevezetése.

www.cas.de
- Mobiaccess  mobil  alkalmazás–fejlesztő  keretrendszerhez  wizard–ok,  telepítők

fejlesztése
www.infomatix.hu, www.mobiaccess.net

2004 – 2007 www.digitaldiszkont.hu – saját internetes áruház 
- Mobil  multimédiás  eszközök  értékesítése.  Teljes  körű  kivitelezés  (grafika,

programozás, adatbázis) és üzemeltetés. (Azóta lezárt szolgáltatás.)
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2003 – 2006 Eurocam Consulting Kft. – informatikai és fejlesztési igazgató
- képességfejlesztő, oktató programcsomag (vezető fejlesztő és projekt–menedzser)
- EU  ill.  Phare  támogatásra  beadott  informatikai  pályázatok  szakmai  részének

összeállítása
- közbeszerzési eljárások szakmai felügyelete

2002 – 2005 Saját vállalkozás – mobil játékok fejlesztése
- Mobiltelefonos és PDA–s játékok (Absolute Graffity, Darts, Matery 3D) teljes körű

fejlesztése és értékesítése az amerikai és nyugat–európai piacon.
http://www.jodolgok.hu

- Kész  játékok  ’portolása’  egyik  telefontípusról  a  másikra.  (Solitaire  for  Samsung
SGH–D410), vagy PDA–ról mobiltelefonra (Traffic Mania) 
www.gameloft.com, www.pocketnapalm.com

2000 – 2003 Eurocam Consulting Kft. – informatikus
- Informatikai  eszközök  és  hálózat  üzemeltetése,  valamint  honlapfejlesztés.

www.arsmedica.hu, www.polcon.hu

SZAKMAI ISMERETEK

- Asztali platformok: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Mac OS X, Linux/Unix
- Mobil platformok: Android, iOS, Windows Phone / Windows Mobile, BlackBerry, J2ME
- Nyelvek:  Java  (J2SE,  J2ME,  JavaScript),  Objective  C,  C#,  Delphi,  PHP,  Perl,  x86

assembly
- Technológiák, framework-ök: XML/XSLT, JSON, Jabber/XMPP, BouncyCastle, Mikey key-

exchanging (VoIP), HTML/CSS
- Környezetek: Eclipse, XCode, MS Visual Studio, Delphi
- Eszközök: verziókezelők (CVS, SVN), hibajegy–kezelők (bug tracker, Mantis, Jira, etc.)
- Adatbázis–szerverek:  Microsoft  SQL (query,  tárolt  eljárások,  triggerek),  MySQL (query

szinten), InterBase / FireBird (query szinten)
- Tervezés: OpenProj, Microsoft Project, StarUML
- Hálózati alkalmazások: FTP, SSH/SCP, OpenVPN
- Grafika: Adobe Photoshop, GIMP, Corel Draw, 3D alkalmazások (pl. Blender)
- Irodai környezetek: MS Office, OpenOffice

TANULMÁNYOK 

1997 – 2001
Budapesti Műszaki Főiskola – Neumann János Informatikai Kar
- minőségbiztosítási kooperatív képzés gyakorlattal (2001)
- mérnök informatikus, kiegészítve vállalkozó menedzser modullal (2000)
- Szakdolgozat: Reklámok az interneten és a reklámszerverek megvalósítása

1992 – 1997
Egressy Gábor Szakközépiskola (Budapest) 
- Információ és számítástechnikai technikus (1997)
- Érettségi (1996)
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NYELVISMERET

- angol: társalgási szint, elsősorban IT területén szerzett tapasztalokkal

KÉPESSÉGEK, ERŐSSÉGEK

- jó szervező, tervező és ütemező készség
- hatékony problémamegoldás
- lelkiismeretes, felelősségteljes munkavégzés

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

- mobil informatikai eszközök
- autósportok
- tenisz
- utazás
- vitorlázás

EGYÉB INFORMÁCIÓK

- Rendelkezem B kategóriás jogosítvánnyal.
- Számlaképes vagyok.
- Fizetési igény: bruttó 1.150.000,-


