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Politikai irányultság:

Oldalaktól és pártoktól független

Tanulmányi adatok: 

1986-1990: Széchenyi István Általános Iskola, Budapest
1990-1994: Fekete István Általános Iskola, Budapest

1995-1999: Egressy Gábor ipari Szakközép Iskola, Budapest
 fémipari alapképzés, informatika szak

2000-től: Igen jelentős mértékű, folyamatos, sok irányú autodidakta              
önfejlesztés, önképzés

Fémipari ismeretek: 

- anyagismeret

- kézi forgácsolás (fúrás/menetfúrás, fűrészelés, hajlítás, szegecselés, 
hegesztés, reszelés, csiszolás)

- gépi forgácsolás (fúrás, marás, köszörülés, esztergálás)

- hajlítási ismeretek 

- PLC és CNC gép programozás, kezelés
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Számítástechnikai ismeretek: 

operációs rendszerek: Dos, Linux, Win3.1-Win95/98-NT-XP-7-8-9-10, Macintosh,
iOS, OS2, Android

Programozás nyelvek: Gépi kód, BASIC, PC Assembly, MCU Assembly, C, C++, 
MCU C, Borland Pascal, Visual C, SQL, BASH-scripting, PHP, JavaScript, CGI

Adattárolás és adatbiztonság: RAID- és ipari redundáns rendszerek, 
rendszertervezés, adattárolási eljárások elmélete, adattárolás technikai 
megoldásainak részletes ismerete, titkosítási (crypto) eljárások ismerete, 
többkulcsos adattovábbítási eljárások ismerete

hálózati ismeretek: LAN, Novell Netware, Microsoft Network, TCP/IP, IPX, NBD, 
DHCP, TFTP, FTP, SFTP, SSL, ICMP, VOIP, média és adatátviteli elmélet, 
adatbiztonság, Internetbiztonság, hálózati topológiák, Internet struktúra

szövegszerkesztés és táblázatkezelés: KOffice, OpenOffice, StarOffice, 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Works

képszerkesztés, design: Corel Draw, Corel Photo Paint, Corel Painter, Corel 
Designer, Adobe Photoshop, Adobe Page Maker, Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat 
Distiller, Paint Shop Pro

web: html, Macromedia Dreamweaver, Macromedia HomeSite, Quanta, php, java 
script, MySql, Macromedia Flash 

Nyelvismeret: 

angol: számítástechnikai szak angol 

Munkahelyek: 

1999-2001: Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft.

2001-2002: Eximius Bt. (majd Kft.)

2002-2004: Mor-Audio-Med Kft.

2003-2009: First Netcenter Bt.

2009-:  NC-Systems Hungary Kft.

Gyakorlat: 

Gyártósori operátor: Lear Corporation
elvégzett feladatok: automotív gyártásban elektronikai összeszerelés, tesztelés, 
javítás, gyártósor-feltöltés
Programozó-fejlesztő: 

Eximius Kft.
elvégzett feladatok: Projekt programozás PHP JavaScript és BASH nyelven, 
csapatban végzett fejlesztés



Mor-Audio-Med Kft.
Elvégzett feladatok: Egyedi számítógépes hálózatról vezérelhető mikrovezérlős 
eszköz firmware-programozása, webböngészőhöz illesztőprogram megírása

First NetCenter Bt.
elvégzett feladatok: WEB-programozás HTML,CGI, JavaScript, PHP nyelveken, 
mikrovezérlő programozás, mikrovezérlő alapú web-megoldás fejlesztése (2003-
ban)

NC-Systems Hungary Kft:
elvégzett feladatok: WEB-programozás HTML,CGI, JavaScript, PHP nyelveken, 
webshop programozása, egyedi, univerzális ügyviteli rendszerek programozása, 
számlázóprogram programozása, mikrovezérlő programozás, mikrovezérlő alapú 
web-megoldások fejlesztése, adatmentéshez speciális megoldásokat megvalósító 
mikrovezérlős eszközök programozása, PC driverek készítése

Grafikai dekoráció tervezése és kivitelezése: First NetCenter Bt
elvégzett feladatok: Grafikai tervezés, formátumkorrekciók, nyomtatók és plotterek
beszerzése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemeltetése, grafikai készanyagok 
felragasztása, dekorációk készre kidolgozása

hálózatépítési munkatárs és csoportvezető: Mor-Audio-Med Kft., First 
NetCenter Bt., NC-Systems Hungary Kft. 
elvégzett feladatok: nyelvi laborhoz, ill. tanteremhez tartozó elektronikai 
berendezések összeállítása- összeszerelése, tesztelése, nyelvi labor tervezése, 
kiépítése, számítástechnikai hálózatok tervezése, kiépítése, térfigyelő rendszerek 
tervezése kivitelezése, biztonságtechnikai oktatás,  kis- és nagy távolságú 
rádiótechnikai adatátviteli rendszerek tervezése, kiépítése, kivitelezési projektek 
koordinálása, technikai átvétele, minőségellenőrzés

webmester, technical support:
(weblapszerkesztéssel, domain név regisztrációval foglalkozó cégekben)
elvégzett feladatok: bejövő munkák kiosztása, ellenőrzése, felügyelete, webdesign 
tervek átvétele, (web)tartalom készítése, webprogramozás, adatbázisok tervezése,
felépítése, szűrése, karbantartása, ügyfélkapcsolat, technikai tanácsadás 
ügyfeleknek, szerződések szerkesztése, domain ügyek intézése, az elvégzendő 
feladatokhoz szükséges kellékek (hardware, software, egyéb) felmérése, az 
elvégzett munkafolyamatok minőségi ellenőrzése stb.

Elektronika tervezés, összeszerelés, tesztelés, javítás:
Mor-Audio-Med Kft., First NetCenter Bt., NC-Systems Hungary Kft.
Egyedi elektronikai berendezések tervezése, továbbfejlesztése, kiegészítő modulok 
tervezése, alkatrész-beszerzés, kis szériás kézi összeszerelése, összeépített 
elektronikai modulok élesztése, tesztelése, szükség esetén javítása, karbantartása.

Cégvezetés: 

First NetCenter Bt.
elvégzett feladatok: Üzletvezető, cégprofil kialakítása, marketing szervezés, 
projekt vezetés, elektronikai és informatikai fejlesztések, új eljárások és eszközök 
kidolgozása, webfejlesztés, ügyfélkapcsolat



NC-Systems Hungary Kft.
elvégzett feladatok: Ügyvezető, cégprofil kialakítása, üzlethelyiség kialakítása, 
hatósági engedélyeztetési eljárások, marketing szervezés, projekt vezetés, 
elektronikai és informatikai fejlesztések, új eljárások és eszközök kidolgozása, data
recovery (software és hardware) eljárások/megoldások/speciális eszközök 
kidolgozása, webfejlesztés, elektronikai segédeszközök és berendezések 
kifejlesztése, mikrovezérlős rendszerek programozása, cég- és számviteli- és 
adójog, ügyfélkapcsolat

Érdeklődési területek, hobbik:

Internet, számítástechnika, elektronika, javítás (minden műszaki területen), 
híradástechnikai kommunikáció, hangosítás-technika, faipari tervezés kivitelezés 
(pl. hangfal doboz), fémipari tervezés és kivitelezés, jármű elektronika (tervezés, 
kivitelezés, javítás), lakás-elektronika (okos otthon), megújuló energiák (különösen
nap és szélenergia),elektromos hálózatok tervezése, tudatos egészség-védelem, 
egészséges táplálkozás, környezetvédelem, alternatív üzemanyagok járművekhez, 
környezetszennyezés technikai úton történő visszafordításának módjai, 
autószerelés, veterán autók, személygépjármű teljesítmény optimalizálás 
(tuningolás),autóversenyzés, zene, filmek, elektronikai és biztonságtechnikai 
fejlesztések, térfigyelő rendszerek, rendezvényhangosítás, politikai aktivizmus, 
jogvédelem (közjogi tájékozódás és tájékoztatás), állam és alkotmányjog, 
államszervezés stb....

Politikai tevékenység:

2015. elejétől - a magyar alkotmányos közjogi válsághelyzet felismerésétől - 
kezdődően az általános szakmai ismereteimen túl a politikai és jogi tudatosságom, 
ismereteim fejlesztése, lakossági közjogi tájékoztatások, képzések, előadások, 
aláírásgyűjtés, lakossági fórumok szervezése és megtartása, jogsértő 
kilakoltatások szervezett megakadályozása, civil közösségek fejlesztése, végül 
saját mozgalom megalakítása 2018-ban, majd ezt követően egy a civil 
szervezeteket egységbe rendező szövetség megalakítása 2019-ben.

Tagság:

2015-2017 Alkotmányos Ellenállás, majd később Alkotmányos Magyarország (t.ö.)
2017-2018 Alkotmányos Ellenállás újraszervezése
2018-től     Népszuverenitás Mozgalom (Alapító tag)

2019-től Rendszerváltók Szövetsége, Vezetőségi Tanács tag
    (A Népszuverenitás Mozgalom képviseletében)

2019-től A Tudatos Társadalom (vezetőségi tagja)

2017-től Kőbányai Élő Közösség (Budapest)

Nem vagyok tagja, sem elkötelezettje egyetlen pártnak sem, továbbá nem 
tartozom egyik oldali ideológiákhoz sem!

Egyedül a józan ésszel, a jó erkölccsel és a magyar nép érdekével tudok 
azonosulni.

Törvény tisztelő vagyok, soha nem kerültem összeütközésbe a törvénnyel.
Mindemellett képes vagyok felismerni a törvény és a törvénynek nem minősülő,
de annak hazudott jogi írások között a különbséget.



Jelentősebb saját találmányok, fejlesztések:

2003: Nyelvi oktatóterem audio berendezésének kiegészítése saját fejlesztésű 
WEB-alapú mikrovezérlős modullal.

2011: Lakáselektronika: Többkörös és többforrásos, számítógépről és 
okostelefonról vezérelhető cirkófűtés-vezérlés digitális 
termosztátokkal tervezéstől a beüzemelésig.

2014: Modelljáték (külső kérésre): Miniatűr markológép motorizálásához 
szükséges miniatűr méretű belső-elektronika, valamint annak 
távvezérléséhez szükséges távirányító tervezése, kivitelezése, 
programozása

2017: Gyerekjáték: Elektromos memória- és koncentrációfejlesztő 
gyerekjáték készítése, elektromos zenélő-éneklő baba készítése 
gyermekeim számára

2018: Civil köztéri rendezvényekhez használható hordozható mikrofon-
előerősítő és audio-keverőberendezés tervezése, elkészítése
Autó tetejére szerelhető nagy teljesítményű hangfal („körsugárzó”) 
tervezése és kivitelezése

2019: Gépjármű-elektronika: mikrovezérlő alapú vizuális visszajelző és digitális 
naplózást lehetővé tevő járműdiagnosztikai készülék az oxigén szondákhoz

2019: Lakáselektronika: ivóvíz-tisztító géphez univerzális automata vízadagoló 
készítése

Háziállat preferencia: 

Macska

Étkezési és szenvedélyi szokások: 

Egész életemben antialkoholista voltam, sohasem dohányoztam, és soha nem 
éltem semmiféle tudatmódosító vagy más illegális szerrel.
2016-tól vegetáriánus is vagyok.


