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vezérigazgató, Főnix Energiaszolgáltató Zrt
Saját vállalkozásom, amely tevékenysége naperőműben,
decentralizált módon termelt energia értékesítése lokális
áramfogyasztóknak
energiaszolgáltatási
üzleti
modell
keretében, napelemes kiserőművek létesítése, valamint
finanszírozási és pályázati tanácsadás.
oktató, Budapesti Corvinus Egyetem
A BCE Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának oktatójaként
önállóan tanítottam a Vállalkozás és Globális Piac című tárgyat
három egymást követő szemeszterben a mintegy 70 fős,
végzős, vállalkozásfejlesztés mesterszakos évfolyamnak heti
egy előadás és 2-3 szeminárium keretében. Jelenleg már csak
szakszeminárium oktatását végzem diplomamunka előtt álló
hallgatóknak.
elnök, EVK Szakkollégium
Feladatom az 50 fős, felsőoktatási profilú szervezet
küldetésében megfogalmazottak elérésének elősegítése, a
tagok és a 6 fős vezetőség munkájának koordinálása volt,
valamint a szervezet vezetői szintű képviselete külső
partnereink felé.
gazdasági vezető, EVK Szakkollégium
Feladatom a szervezet pénzügyi forrásainak biztosítása, a
kiadások tervezése, valamint fejlesztési koncepciók kidolgozása
és megvalósítása volt. A TÁMOP, OKA, OKM, MNB, NCA és
egyéb kisebb pályázati programok keretében mintegy 40 millió
forintnyi forrás sikeres lehívását, valamint a felhasználás
projektmenedzsmentjét valósítottam meg a szervezet
számára. Közvetlen vezetői feladat volt a 6 fős pénzügyi
bizottság irányítása.
egyéni vállalkozó
Vállalkozói pályafutásomat 19 éves koromban indítottam el
egy mezőgazdasági termelő üzem létrehozásával. A
tevékenységhez 40 000 € összegű támogatást nyertem el,
amelyet sikeresen használtam fel a projekt 5 éves fenntartási
időszaka alatt. A projekttel demonstráltam, hogy mélyebb
specifikus hozzáértés nélkül is képes vagyok gyorsan és
hatékonyan új területekhez adaptálódni.

Tanulmányok
2015-

2011-2014

Budapesti Corvinus Egyetem
Stratégiai menedzsment PhD specializáció (doktori képzés)
Kutatási terület: megújuló energiahasznosítás üzleti modelljei
Budapesti Corvinus Egyetem

2007-2011
2001-2007

Vállalkozásfejlesztés MSc szak, „jó” minősítésű diploma
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságinformatikus BSc szak, „jó” minősítésű diploma
III. Béla Gimnázium, Baja
Hat osztályos középiskolai képzés, kitűnő érettségi bizonyítvány

Tréningek
2007-2013

Az EVK Szakkollégium szervezésében a következő tréningeken
vettem részt aktív tagságom alatt:
Személyiségtipológia, tárgyalástechnika, érveléstechnika,
protokoll tréning

2007-2013

Az EVK Szakkollégium szervezésében a következő kurzusokon és
workshopokon vettem részt aktív tagságom alatt:
Technológiai projektmenedzsment workshop, tárgyalástechnika
kurzus, energetikai workshop, e-business workshop, kormányzati
politika kurzus, vállalkozások finanszírozása és növekedési pálya
menedzsmentje kurzus, gépjárműipari gyakorlati mesterkurzus

Nyelvtudás
Angol

- tárgyalási szintű, nemzetközi kereskedelmi ügyletekben napi
szinten használt
- államilag elismert, C típusú, felsőfokú nyelvvizsga (ELTE ITK)

Német

- társalgási szintű, szóban ritkán, írásban és olvasásban esetenként
használt
- államilag elismert, C típusú, középfokú nyelvvizsga (ELTE ITK)

Számítástechnikai ismeretek
Magas fokú Microsoft Office ismeretek (Excel, Access, Word, stb)
Programozói ismeretek: C#, VBA, PHP, MySQL
Joomla webes tartalomkezelő keretrendszer ismerete
Több féle operációs rendszer magas fokú ismerete: CentOS, Ubuntu, egyéb Linux
disztribúciók, Windows, Android, Maemo

Közéleti tevékenység
20132007-2013
2007-2008

EVK Szakkollégium, senior tag, felügyelő bizottsági tag
EVK Szakkollégium, rendes tag
Öntevékeny Csoportok Irodája (ÖCSI) tag

Egyéb ismeretek, érdekességek
Minden közúti, szárazföldi járműre rendelkezem korlátozás nélküli jogosítvánnyal (A, B, C, D,
E kategóriák)
Hobbim a súlyzós edzés és egészséges táplálkozás, korábban úsztam és boxoltam
„Aranykalászos gazda” technikusi szintű agrár képzési területi minősítést szereztem 2008ban
Pozsgai Tamás
Budapest, 2017. 08. 15.

