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TANULMÁNYOK 
 2004 − 2009  Közgazdász (MSc.) Nagy Egyetem, Budapest 

Pénzügy és számvitel szak; Tanulmányi átlag: 4,7 
Főbb tantárgyak: Banküzemtan, Pénzügyi intézmények 

működése, Vállalati finanszírozás, Adótan, Befektetés és 

Finanszírozás, Pénzintézeti kontrolling, Számvitelszervezés, 

Bank-, értékpapír- és tőzsdejog, Bankügyletek 

Szakdolgozat címe: "A lakossági hitelezési tevékenység 

bemutatása a Nagy Bank Rt. gyakorlatában" 

TDK dolgozat: „Kockázat és haszon kisösszegű 

hitelezéskor – nemzetközi összehasonlítás” 
 1998 − 2003  Megyei Angol - Magyar Kétnyelvű Gimnázium 
  Közgazdasági fakultáció – Pénzügyi szakügyintéző (OKJ-szám: 55 343 01) 
 
SZAKMAI TAPASZTALAT 
 2008. jún. − dec. Nagy Bank, Hitelezési Főosztály, Budapest (Szakmai gyakorlat) 

• Összehasonlító tanulmányt készítettem a főosztályvezető részére a hiteltermék 
piacról, különös tekintettel a lakossági termékekre 

• Részt vettem az ügyfél-minősítési rendszer auditjában 
• Háttérkutatásokkal, elemzésekkel segítettem a kockázatelemzők munkáját 

 2007 nyár  Vezetői asszisztens, Lakótelep Beruházó Zrt., Budapest 
• Elláttam a vezérigazgató mellett a személyi asszisztensi feladatokat: időpont 

egyeztetést, postabontást, ügyintézést, prezentációkészítést 
• Számon tartottam a futó építési projektek teendőit és közvetítettem, illetve tartottam 

a kapcsolatot az érintettekkel 
• Iktattam és ellenőriztem az építési alvállalkozóktól bejövő számlákat 
• Jegyzőkönyvvezetőként részt vettem az összes vezetői és kiemelt ügyfél 

megbeszéléseken 
 2006 július  Kicsi Bank, Pécs, Üzletkötő 

• Bankkártyához kapcsolódó lakossági szolgáltatásokat értékesítettem 
bevásárlóközponti promóciókban, az értékesítő csapat második legjobbja lettem  

 2003 − 2004 Asszisztens, Jó Halászok Takarékszövetkezet, Bicske 
• Támogattam a fiókvezetőt a napi rutinfeladatok ellátásában 
• Rendszereztem és iktattam a ki- és bemenő hagyományos és elektronikus postát 

 
NYELVTUDÁS 

• Angol – tárgyalóképes (szakmaival bővített felsőfokú „C” nyelvvizsga) 
• Német – társalgási szintű (alapfokú „C” nyelvvizsga) 

 
EGYÉB 

• Mint a Nagy Múltú Szakkollégium tagja, három éven keresztül a marketing 
bizottságban dolgoztam – egy évig, mint a bizottság választott titkára 

• NLP Master Practitioner végzettséget szereztem 2007-ben 
• Felhasználói szinten kezelem az MS Office programjait 
• Második helyezés és különdíj a DHL Nemzetközi Esettanulmányi Versenyen 
• A Magyar csapat kísérő tagjaként részt vettem a 2008-as drezdai sakkolimpián 

 
KULCSSZAVAK  

angol audit auditál auditálás bank banki bankkártya eladás elemzés elemző építőipar értékesítés haszon hitel hitelezés 
hitelkártya hiteltermékek kamat kártya kockázat kölcsön közgazdasági közgazdász lakás lakáshitel magánszemélyek 
modellezés pénzügy pénzügyi projekt számla számlák szolgáltatások támogatás ügyfél ügyintézés üzletkötés üzletkötő  


