
 

KITŰZÖTT CÉL 

Gyakorlattal rendelkező szakmai vezetőként olyan lehetőséget keresek, ahol 

kamatoztatni tudom a különböző iparágakban szerzett tapasztalataimat.  

TAPASZTALAT 

2013-2015 

Fundamenta Lakáskassza Zrt. 

Enterprise architekt/IT program vezető architekt 

> Részvétel IT szervezeti és fejlesztési stratégia kidolgozásában 

> SOA bevezetés (Tibco alapon) 

> Alaprendszer (számlavezetés, jutalék-elszámolás, CRM) cseréjére indított IT 

program architektúrájának tervezése 

> Részvétel IT Program operatív vezetésében 

2010-2013 

CIB Bank Zrt. 

Enterprise architekt/Front-end architekt 

> IT Stratégia megvalósítási tervének kidolgozása 

> Banki architektúra (300+ alkalmazás) nyilvántartása 

> SOA architektúra fejlesztésének támogatása (IBM WebSphere alapon) 

2003-2010 

Vision-IT Consulting Kft. 

Ügyvezető/IT tanácsadó 

> Cégvezetés 

o Sales/Networking 

o Üzleti tárgyalások lefolytatása 

o Projektek követése 

o Szervezetfejlesztés 

o Üzleti tervezés 

> IT tanácsadás 

o Architektúra tanácsadás 

o Fejlesztés vezetés 

o Fejlesztők képzése/mentorálása 

2000-2003 

Fornax Zrt. 

Vezető fejlesztő 

> Pályázati anyagok készítése 

> Fejlesztések tervezése 

> Fejlesztő csoport vezetése 

  

Papp Gergely 
> IT menedzser 

> IT tanácsadó 

> Enterprise architect 

 

KAPCSOLAT 

> Telefon: +36-309-331166 

> E-mail: gergely.papp@itworks.hu 

> LinkedIn profile: 

http://hu.linkedin.com/in/pappge

rgelymiklos/en  



 

 

Oldal 2 

SZERVEZETEK 

Neumann János Számítástechnikai Társaság 

> Rendes tag 

Association of Enterprise Architects 

> Nemzetközi szervezet – rendes tag 

> Magyar fejezet – rendes tag 

Magyar Projekt Menedzsment Szövetség 

> Pártoló tag 

OKTATÁS/TRÉNING 

2011 

Sprint Consulting 

Advanced Scrum tréning 

2001-2004 

Bánki Donát Műszaki Főiskola 

Műszaki informatikus mérnök 

1993-1995 

The American University in Cairo, Egypt 

Advanced Computer Programing 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 

Előadó / állandó résztvevő 

 SOA Meetup 

 Enterprise Software Development Meetup 

 Getting Things Done (GTD) Meetup 

 Budapesti Architekt Meetup 

Hobby projektek (aktív) 
Freeplane GTD add-on  

Getting Things Done feladat menedzsment módszert támogató alkalmazás kifejlesztése és 

karbantartása, ingyenes Freeplane kiterjesztés formájában. 

 

MindWeb  

Mindmap kezelő és megosztó alkalmazás kialakítása Web alapokon, SOA microservice 

alapú megoldással. 

http://mindweb.itworks.hu  

 

 

László Nedeczky, PMP 

Project Menedzser, 

Fundamenta 

„Soha sem gondoltam volna, hogy 

egy ilyen mély technológiai, 

programozási és architektúra 

ismeretekkel rendelkező ember, 

mint Gergely, partner tud lenni 

Projekt menedzsment és vezetési 

területeken, de sikerült 

meglepnie. Nem csak időben 

szállítja a kiváló minőségű 

termékeket, hanem figyel és 

reagál a körülményekre: 

cselekszik, eszkalál, megoldási 

javaslatokkal áll elő a változó 

igényekre, mindezt a 

frontvonalon. 

Boldogan ajánlom mindenkinek, 

aki valódi nagy tapasztalattal 

rendelkező architektet keres, aki 

tud és mer új megoldásokban 

gondolkodni. 

http://mindweb.itworks.hu/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=85145058&authType=name&authToken=a44n
https://www.linkedin.com/profile/view?id=85145058&authType=name&authToken=a44n
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