Önéletrajz
Hadd írjak pár mondatot, melyben válaszolnék az interjúkon általában feltett leggyakoribb kérdésekre. Nincs pontos
jővőkép előttem, nem dédelgetek nagy karrierista álmokat de annyi biztos, hogy azt amit csinálok szeretném még
jobban tenni. Olyan dolgokat szeretnék alkotni ami valamiben kiemelkedő, egyedi, nem a megszokott. Jó
teherbírásúnak tartom magam, de ez csak akkor megy ha körülöttem jó a hangulat, nem a politika vezérli egy cég
belső ügyeit, hanem a tudás, kreativitás egy jobb produktum érdekében, mely a célközönség megelégedését
szolgálja. Ahol nincs szakmai féltékenység, az ember belülről motivált és nem kényszerítik, a munkáért járó díjazás
pedig reálisan arányos. Tudom persze, hogy ilyen hely nem létezik de minél közelebb van az ideálishoz, annál jobb.

Szakmai gyakorlat
2005 október - máig, AyacLab Web Development magyarországi alapjainak letétele, független fejlesztői munkák az
interneten és egy kis kóstoló a 3amlabs fejlesztő munkáiba (http://www.logmein.com).
2000 - 2005 október, Teljes körű fejlesztői és design munkák a State Bar of Wisconsin Microsoft szerverein, a már
meglévő, ill. újonan beszerzett rendszerek közötti kapcsolat és GUI programozás technikai megoldásai (ColdFusion,
ASP), azok továbbfejlesztése, rendszerszervezés. A három fő website a WisBar és a LegalExplorer (ez utóbbi teljes
egészében általam leprogramozott és grafikusan megtervezett fejlesztés), mely 2001-ben elnyerte a NABE
Kommunikációs Szekciójának Luminary Award - Excellence in Web Sites, díját. Harmadik nagy projekt-ként, 2002-ben
nyitottuk meg a cég első intranetét is SideBar néven a közel száz alkalmazottnak, mely szintén teljesen egyedi
fejlesztés.
1999, Beloit városi (Wisconsin állam, USA) Voluntary Action Center és a Rock County Consortium of Youth segítése
szakmai tanácsokkal, hardver- és szoftver installációval, weblapok szerkesztésével. Beloit Város Könyvtárának
internet programjában való részvétel, a Wisconsin Rock-County Egyetem, Fund Raising programjának szakmai
támogatása, adatbázisok felépítése.
1997-1999, Oktatás különféle programok, mint pl. szövegszerkesztő, operációs rendszerek internet használatából.
Szakmai tanácsadás, szoftver és hardver installáció.
1994-1999, Magánvállalkozóként különféle nyomtatott, számítógép segítségével előállított termékek (papír, textil,
kerámia dekorációk) tervezése, és előállítása mint pl. diplomamunkák, névjegy- és klubkártyák, meghívók, ét- és
itallapok, plakátok, grafikákkal-, fotókkal díszített pólók, bögrék stb. Emellett nyomdai előkészítés és weblap
szerkesztés.
1993-1999, Számítógépes rendszergazda a Danubius Thermal Hotel Aqua-ban, Hévízen. Legfőbb feladata a
különféle számítógépes rendszerek (mint pl. éttermi, rezervációs, pay-tv, telefon, Windows és Novell hálózat)
felügyelete, a 24 órás folyamatos üzem biztosítása. Emellett nagy szerepet vállalt a szálloda belső használatú
dokumentumainak, reklám anyagainak szerkesztésében, továbbá egyedi célszoftverek fejlesztésében, amelyek
hozzájárultak a szálloda ügyvitelének gördülékenyebbé tételéhez.

Programozói nyelvek
ASP
Visual Basic
VBscript
JavaScript
ColdFusion
SQL
CSS
AJAX
XML
XHTML
HTML
Turbo Pascal

Ismert felhaszálói szoftverek
Adobe Image Styler
Adobe LiveMotion
Adobe Dimension
Adobe PhotoShop
CorelDraw!
Corel PhotoPaint
Corel Xara 3D
MailEnable Mail Server
Macromedia DreamWeaver Ultradev
Macromedia Flash
Microsoft FrontPage
Microsoft Office
Navicat
Ulead GIF animator
Ulead Video Studio
WebTrends
NetTracker
Livestats
Lucent Definity System Software V6
Squirrel Food and Beverage System
Sulcus Lodgistix Hotel Management System
VDA pay-tv System

Számítógépes rendszerek
MySQL
Microsoft Internet Information Server
Microsoft SQL Server
Microsoft Windows (3.11/95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server)
Mac OS
MS DOS

Végzettségek, tanfolyamok
2005 Project Management Training a UW-n (University of Wisconsin).
2002 Advanced XML, Web development, Microsoft Certified Training. Mastering Photoshop, USA.
2001 Mastering Enterprise Developmenet using Visual Basic 6, Implement/support MS Internet Information Server 5.0,
Microsoft Certified Training-ek.
1999-ben a Waltron Microsoft Certified Education Center-nél, Accelerated Administering Windows NT 4.0 tanfolyam,
amely magában foglalta a Windows NT 4.0 Workstation és Server felállításához és karbantartásához szükséges
tudnivalókat.
1998-ban Műszaki Informatikus/Szoftver Mérnök diploma, a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolán,
Budapesten.
1996-ban alap, 1998-ban, Középfokú Definity telefon alközpont Programozói Minősítés a Lucent Technologies -nél.
Középfokú Angol "C"-típusú állami nyelvvizsga. City & Guilds, Pitman szóbeli próba nyelvvizsga a legmagasabb
szinten First Class eredménnyel. Alapszintű német beszédkészség.

