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Tanulmányok
2006 – 2009

Nyíregyházi Művészeti
zeneelméleti szak

Szakközépiskola,

2009 – 2011

Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Intézmény, orgona és
zeneszerzés szak (Országos zeneszerzői verseny 3. hely)

2013 – 2016

Eötvös Loránd Tudományegyetem
programtervező informatikus szak

2016 – 2021

Nyíregyházi Egyetem – Természettudományi és Informatikai
Kar, programtervező informatikus szak

–

zongora

Informatikai

és

Kar,

Szakmai tapasztalatok
2018 – 2019

Egyéni megrendelésekre készítettem webes alkalmazásokat,
weboldalakat, webshop-modulokat php-ban, Laravelben, nodejsben, mysql-lel.

2019 – 2020

Full-stack fejlesztőként dolgoztam a Medicover-nél – Feladatom
volt a Medicover webes rendszerének kialakítása, feladatok és
fejlesztések tervezése és megvalósítása (backenden php-t és
mysql-t használva, frontenden bootstrap (html és css))

2020 – 2021

Medior, majd Senior fejlesztőként dolgoztam a Login Autonom
KFT-nél. Feladatom volt Yii, Laravel, NodeJS-ben írt nagy
terheltségű funkciók (jelenléti ívek, diagram generátorok, stb.)
tervezése, javítása és fejlesztése, több ezer munkatárssal
rendelkező termelőcégek számára. Feladatom volt továbbá Code
Review-k és javítások, illetve egyéb ügyféligények
programozása (Kiosk-alapú beléptetőrendszerek tervezése és
megvalósítása és mobiloptimalizálása html, css (scss) és
javascript nyelven). E közben elvégeztem Balogh Péter (Cápák

között) tőkebevonás kurzusát is, valamint marketing és sales
alapokat tanultam.
2021 – 2022

Kisebb cégeknek és startupoknak (pl. Rocketshepherd) (< 7, 11
fő) segítettem egyéni vállalkozóként új funkciók tervezésében és
megvalósításában (frontenden Angular, backenden NodeJS,
TypeScript és mongoDB használatával), illetve junior fejlesztők
oktatásában is részt vettem (objektum orientált szemlélet,
Laravel, php, Angular, Typescript), valamint feladataim közé
tartoztak Scrum és agilis szemlélet bevezetése és betartása (időilletve story pont alapú becslések, jira és egyéb projekt
management tool-ok bevezetése és használata).

Nyelvismeret
Angol

Középfokú komplex, C típusú nyelvvizsga

Szakmai ismeretek
Backend - php (5+, 7+) - 3-5 év fejlesztői tapasztalat
 native (keretrendszerek használata nélküli) fejlesztési ismeretek
 Laravel keretrendszer, Yii keretrendszer-ben szerzett ismeretek
 Objektum orientált szemlélet
o MVC, egyéb tervezési minták használata programozás során
o Unit, Feature test-ek írásában szerzett tapasztalat (TDD)
 REST, RESTFUL api szemlélet
 mysql - relációs és nem relációs adatbázisok tervezése, implementálása, migrációban
szerzett ismertek
Frontend - Javascript, typescript technológiák - 2-3 év fejlesztői tapasztalat
 Angular (material framework)
 ionic framework (crossplatform mobilalkalmazások fejlesztésében szerzett
tapasztalatok)
 jquery
 bootstrap – Reszponzív felhasználói felületek kialakításában szerzett tapasztalatok
NodeJS, typescript technológiák – 2-3 év fejlesztői tapasztalat
 express framework + jwt
 nestJS framework + mongoDB (mongoose)
 socket.io (real-time server) fejlesztési tapasztalatok (cset-alkalmazásokhoz)
 microservice architektúrák tervezésében, fejlesztésében szerzett tapasztalatok
Egyéb, fejlesztés során szerzett tapasztalatok (2-3 év)
 Google Cloud services (pl. GCM notification-k küldéséhez, illetve Firebase fejlesztői
ismeretekkel rendelkezem)







linux - alapvető üzemeltetési, fejlesztői tapasztalatok főleg bash nyelven pl.
üzemeltetéshez automatizálási feladatok írása, stb.
gitlab, github verziókezelők használatában szerzett tapasztalatok
CI/CD ismeretek kitelepítéshez, automatizálásban szerzett tapasztalatok
Docker ismeretek (alapvető Docker ismeretek fejlesztéshez, container-ezéshez)
Agilis fejlesztésben szerzett tapasztalatok (story- és idő alapú becslések, user story-k
tervezése, lebontása, jira, youtrack használatában szerzett tapasztalatok)

