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Vasas Sport Club, Sportszakmáért felelős elnökhelyettes
Sportegyesület, Vasas Sport Club H-1139 Bp., Fáy utca 58.
A klub sportszakmával kapcsolatos tevékenységeinek irányítása, a szervezet és a hozzátartozó
szakosztályok stratégiai és operatív szintű hatékony, magas színvonalú menedzselése.
A kiemelt fővárosi egyesületi támogatással, valamint a kiemelt sportágfejlesztési támogatással és a
TAO-támogatással összefüggő feladatok végrehajtásához, ill. a klub sportszakmai stratégiájának
megvalósításához szükséges hatékony szervezeti működés biztosítása.
Az Alapszabályban rögzített elnökhelyettesi feladatok ellátása, a klub szervezeti egységeinek és a
kapcsolódó emberi erőforrások tevékenységeinek koordinálása.
A klubstratégiában foglalt feladat és kompetencia ellátása, kiemelt projektek megtervezése és
megvalósítása.
Közvetlen irányításom alá tartozó területek
 sportszakmai osztály
 20 szakosztály
Az irányításom alá tartozó szervezeti egységek és az együttműködő partnerek révén megvalósítottam
 a klub elfogadott stratégiai tervének az általam irányított területekre vonatkozó részét.
 a klub elfogadott szakmai programjaiban meghatározott, a szakosztályokra vonatkozó célokat.
Részt vettem a klub középtávú stratégiai terveinek, sportpolitikájának és saját szakterületi
irányelveinek kidolgozásában.
Főbb feladataim a stratégiák kidolgozása és az operatív megvalósítás irányítása mellett
 Szakmai programok kidolgozása és megvalósítása
 Közreműködés költségvetés tervezés, felügyelet, ellenőrzés, szerződések menedzsmentben
 Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
 Szervezési feladatok irányítása
 Beszerzések teljes körű menedzselése
 Humánerőforrás menedzsment (szakemberek, versenyzők kiválasztása és kijelölése)
 Tehetségmenedzsment
 Sportiskolai háttér, iskolai sporttanfolyamok szervezése
 Sportegészségügyi háttér szervezése
 Nemzetközi versenyeztetés szervezése, nemzetközi kapcsolatok létesítése
 Közreműködés sportlétesítmények üzemeltetésében
 Kiemelt stratégiai projektek tervezése, vezetése, irányítása
 Létesítmény beruházások megtervezése és menedzselése
 Együttműködő partnerek tevékenységének irányítása
 Helyzetfelmérések, elemzések, kiértékelése, előrejelzések készítése
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2014.02.01A Vasas Sport Clubnál végzett
munka mellett megbízási
szerződés alapján.

2012.07.01-2013.12.31

Vasas Aerobik Kft. Ügyvezető
Sportvállalkozás, Vasas Sport Club H-1139 Bp., Fáy utca 58.
 Társaság tevékenységeinek irányítása, képviselet ellátása
 Törvényes működés, jogszerű gazdálkodás biztosítása
 Szakmai és technikai koordináció
 Létesítményháttér biztosítása
 Vasas SC-vel történő együttműködés biztosítása

Vasas Akadémia Kft. Szervezési igazgató
Sportvállalkozás, Vasas Akadémia Kft. H-1139 Bp., Fáy utca 58.
 Szervezési osztály kiépítése és működtetése
 Szervezési (operatív működési) feladatok irányítása és ellenőrzése
 Közreműködés
költségvetések
tervezésében,
költségelszámoltatásokban,
menedzsmentben
 Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
 TAO-s programok kidolgozása és megvalósítása
 Brand-építés, „Kubala Brand” bevezetése és fejlesztése
 Marketing és kommunikációs tevékenység szervezése és felügyelete
 MLSZ-akadémiai audit menedzselése
 Humánerőforrás menedzsment (szakemberek, játékosok kiválasztása és kijelölése)
 Tehetségmenedzsment
 Sportiskolai háttér szervezése
 Kollégiumi háttér szervezése
 Sportegészségügyi háttér szervezése
 Utánpótlástornák szervezése
 Nemzetközi versenyeztetés szervezése, nemzetközi kapcsolatok létesítése
 Beszerzések részleges menedzselése
 Szakmai projektek kezdeményezése, beruházások előkészítése

2011.07.01-2012.06.30
A Vasas Sport Clubnál végzett
munka mellett megbízási
szerződés alapján.

2011.07.01-2012.06.30

szerződés

Vasas Utánpótlás Labdarúgó Kft., Sportigazgató
Sportvállalkozás, Vasas Utánpótlás Labdarúgó Kft. H-1139 Bp., Fáy utca 58.
 Labdarúgó akadémia működtetése
 Közreműködés költségvetés tervezés, elszámolás, szerződések menedzsmentben
 TAO-s programok kidolgozása és megvalósítása
 Marketing és kommunikációs tevékenység szervezése és felügyelete
 Kubala-névfelvétel koordinálása, az Akadémia arculatának kidolgozása
 Humánerőforrás menedzsment (szakemberek, játékosok kiválasztása és kijelölése)
 Tehetségmenedzsment
 Sportiskolai háttér szervezése
 Kollégiumi háttér szervezése
 Sportegészségügyi háttér szervezése
 Utánpótlástornák szervezése
 Nemzetközi versenyeztetés szervezése, nemzetközi kapcsolatok létesítése
 Beszerzések részleges menedzselése

Vasas Sport Club, Sportigazgató
Sportegyesület, Vasas Sport Club H-1139 Bp., Fáy utca 58.
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 A klub szakosztályainak operatív irányítása
 A klub sportszakmai koncepciójának újradefiniálása
 Szakosztályoknál folyó szakmai munka nyomon követése
 Az olimpiai felkészülésben érintett versenyzők kiemelt támogatása
 Csapatsportok sportfejlesztési programjainak kidolgozása és végrehajtása
 Vezetői információ biztosítása az elnöknek és az elnökhelyettesnek
 Beszerzések részleges menedzselése
2006.11.01-2011.06.30
A Vasas Üzemeltető Kft.-nél
végzett munka mellett megbízási
szerződés alapján.

2006.11.01-2011.06.30

Vasas Sport Club, Sportszakmai vezető
Sportegyesület, Vasas Sport Club H-1139 Bp., Fáy utca 58.
 A klub szakosztályainak működésének támogatása
 Szakosztályoknál folyó szakmai munka nyomon követése
 Szakmai programok kidolgozása és megvalósítása
 Csapatsportok működésének kiemelt támogatása
 Labdarúgó akadémia létrehozása
 Vasas FC működésének támogatása
 Vasas FC kiemelt ügyek kezelése (pl. klublicenc, TMS)
 Kiemelt kapcsolattartás a pasaréti kosárlabda és labdarúgó részlegekkel
 Részvétel a klub sportszakmai koncepciójának kialakításában
 Közreműködés költségvetés tervezés, szerződések menedzsmentben
 Humánerőforrás menedzsment (szakemberek, versenyzők kiválasztása és kijelölése)
 Tehetségmenedzsment
 Sportiskolai háttér szervezése
 Sportegészségügyi háttér szervezése
 Nemzetközi versenyeztetés szervezése, nemzetközi kapcsolatok létesítése
 Helyzetfelmérések, elemzések, kiértékelése, előrejelzések készítése
 Vezetői információ biztosítása az ügyvezető elnöknek
 Részvétel a klub egységes arculatának kialakításában
 Több sportágat átfogó sportruházati beszerzés lebonyolítása
 Együttműködő partnerek tevékenységének összehangolása
 Közreműködés a Vasas Centenárium rendezvénysorozat megvalósításában

Vasas Üzemeltető Kft., Gazdasági menedzser
Létesítményüzemeltetés, Vasas Üzemeltető Kft. H-1139 Bp., Fáy utca 58.
 Közreműködés a Fáy utcai sporttelep üzemeltetésében
 Létesítménygazdálkodás menedzselése
 Létesítmények bérbeadása
 Közreműködés létesítményfejlesztési projektek megvalósításában
 Létesítményhasználatra vonatkozó szabályzatok készítése
 Rendezvényszervezés
 Outsourcing tevékenységek felügyelete

2003.09.01-2006.08.31

Budapesti Spartacus SC / Kőbánya SC, Utánpótlásedző
Sportegyesület, Budapesti Spartacus SC / Kőbánya SC H-1103 Bp., Kőér utca 1/A.
 Utánpótlás (11-16 évesek) sportolók felkészítése és versenyeztetése
 Utánpótláscsoportok technikai vezetői feladatainak ellátása
 Részvétel a korosztályos válogatottak versenyeztetésében

2000.01.01-2003.08.31

TFSE / OSC, Segédedző
Sportegyesület, TFSE / OSC H-1123 Bp., Alkotás utca 44.
 Utánpótlás (12-18 évesek) sportolók felkészítésének és versenyeztetésének segítése
 Utánpótláscsoportok technikai vezetői feladatainak ellátása
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1993.09.01-1999.12.31

TFSE / OSC, Úszó versenyző
Sportegyesület, TFSE / OSC H-1123 Bp., Alkotás utca 44.

TANULMÁNYOK
2012-2016

Sportmenedzser
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

2004-2006

Sportedző (úszás)
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Továbbképző Intézet

2002-2006

Közgazdász (német nyelvű kereskedelmi szak)
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1994-2002

Érettségi
Deutsche Schule Budapest

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

Magyar

Egyéb nyelvek

Német

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Kiváló

Kiváló

Kiváló

Kiváló

Kiváló

Német-felsőfokú C típusú nyelvvizsga.

Egyéb nyelvek

Angol

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Jó

Jó

Jó

Jó

Jó

Angol-középfokú C típusú közgazdasági szakmai nyelvvizsga.

Egyéb nyelvek

Spanyol

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Gyenge

Jó

Gyenge

Gyenge

Jó

-

Kommunikációs készségek

 Jó kommunikációs és együttműködési készség, amelyet elméletben szakirányú képzéseken,
gyakorlatban a munkám során sajátítottam el
 Vezetői feladataim végrehajtása során, valamint a rám bízott projektek irányításakor számos
emberrel és céggel vagyok napi kapcsolatban
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Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos attitűdök

Járművezetői engedély(ek)
Számítógépes ismeret(ek)

 Vezetői, irányítói készség
 Elemző készség
 Gyors feladatmegértő és feladatrangsoroló képesség
 Döntések gyors meghozatalának képessége
 Számos stratégiai kulcs projekt tervezéséért, előkészítéséért és megvalósításáért feleltem eddigi
munkám során
 Lojalitás
 Megbízhatóság
 Nyitottság és kezdeményezőkészség
 Meggyőzési képesség
 Precizitás, rendszerben gondolkodó és jó koncentráló képesség stressz esetén is
 Probléma felismerő, elemző és megoldó képesség
 Szorgalom és kitartás az egyéni munkavégzés és a csapatmunka során egyaránt
 Sokrétű tapasztalatok egyének, csoportok és szervezet szintű vezetésben

▪ B kategória
▪ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Szervezeti tagságok

 2016- Magyar Olimpiai Bizottság tagja
 2009-2013 Sportegyesületek Országos Szövetsége, elnökségi tag
 2005-2006 Héraklész program (úszás)
 2002-2004 Budapesti Német Iskola Baráti Kör Egyesület, alelnök
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