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SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

Hat éves szakmai tapasztalattal rendelkező precíz, proaktív és motivált kockázatmenedzsment szakember,
aki jártas az átfogó kockázatirányítási megoldások, a kockázatértékelés és kockázati adatgyűjtés területén.
Széles körű gyakorlata van a riportok elkészítésében, valamint mély analitikai elemzőképességekre tett szert
doktori ösztöndíja során. Kiváló interperszonális készségekkel bír, valamint kellő előadói gyakorlatot
szerzett az egyetemi katedrán eltöltött évei alatt.
Jelenleg olyan munkahelyet keres, ahol értékelik a kemény munkát és megfelelő karrierlehetőségeket
nyújtanak a munkatársaknak.
MUNKATAPASZTALATOK



2012 –
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kockázatmenedzsment szakértő
Lombard Lízing Csoport
csoport szintű működési kockázatkezelési keretrendszer kiépítése és üzemeltetése
korai előrejelző kockázati indikátorrendszer alapjainak lefektetése
OpRisk adatbázis fenntartása és fejlesztése
lehetséges kockázati forgatókönyvek megírása és azok kiértékelése a vállalati kockázati térkép
kialakítás érdekében
teljes és átfogó éves kockázati önértékelési folyamat (Risk Self Assessment) lefolytatása a
decentralizált működési kockázati megbízottakkal
rendszeres riportálás a kockázati igazgató, illetőleg az igazgatóság tagjai részére
kockázatértékelési szabályzatok írása és azok rendszeres karbantartása
cégcsoport treasury tevékenységének kockázati és limit monitoringja
kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció az anyavállalat kockázatmenedzsmentjével



2013 –
egyetemi óraadó
SZTE Gazdaságtudományi Kar
o Oktatott kurzus: Pénzügyi válságok és a globális pénzügyi egyensúlytalanság



2010 – 2012 kockázatelemző főmunkatárs
Lombard Lízing Csoport
o nagy kitettséggel rendelkező partnerek kockázati monitoringja
o előterjesztések készítése az autó dealerek kockázattal súlyozott készletkeretének rendszeres
felülvizsgálatára az üzlet és a menedzsment felé
o készletkeret finanszírozott dealerek jövedelmi és pénzügyi helyzetének rendszeres elemzése

TANULMÁNYOK





2012
2009
2005 – 2009



2000 – 2005



2004

PhD fokozat
SZTE Gazdaságtudományi Kar
Tőzsdei szakvizsga
Közép-Európai Brókerképző Alapítvány
Doktorandusz
SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola
Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek Kutatóműhely
Kutatási terület: Kína monetáris politikája, nemzetközi tőkeáramlás, árfolyammechanizmusok, pénzügyi egyensúlytalanságok
MSc, okleveles közgazdász
SZTE Gazdaságtudományi Kar
Pénzügy szakirány és Marketing-Menedzsment mellékszakirány
Mérlegképes könyvelői szakvizsga
SZTE
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KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉ GEK



2005 – 2008




o
o
2003 –
2003 –

elnök

SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság
egyetemi és országos szintű rendezvények, konferenciák szervezése és kivitelezése
marketing és PR tevékenység
2007 képviselő
SZTE GTK Hallgatói Önkormányzat
alapító tag
Erasmus Student Network Szeged

KÖZÉLETBELI TISZTSÉGEK




2013 –
2011 –

elnök (2015/16)
elnökségi tag




2007 – 2009
2006 – 2009

alapító elnök
szenátor

Rotary Club Szeged Dóm
Magyar Közgazdasági Társaság
Csongrád Megyei Elnökség
SZTE Doktorandusz Hallgatók Tanácsa
SZTE Szenátus

NYELVISMERET

 Angol felsőfokú „C”
 Német gazdasági szaknyelvvel bővített középfokú „C”
INFORMATIKAI KÉSZSÉGES ÉS KOMPETENCIÁK








MS Windows XP rendszergazda szintű ismerete
MS Office (Office, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete
SPSS Statistics, Modeller felhasználói szintű ismerete
Linux OS (RedHat, Debian) rendszergazda szintű ismerete
hálózati ismeretek (ethernet szabvány)
jelentős gyakorlat grafikus szoftverekkel ( Adobe Photoshop )

JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYEK

 „B” típusú jogosítvány (megszerzés éve: 1999)
HOBBI / SPORT

 fényképezés, túrázás, kertészkedés, síelés, futás, kajak, ping-pong, rendezvényszervezés
DÍJAK / ELISMERÉSEK

 Hallgatói Mozgalomért Emlékoklevél (2009)
JELENTŐSEBB TUDOMÁNY OS PUBLIKÁCIÓK















Gábor Tamás (2009): Kína árfolyam-politikája és a globális egyensúlytalanságok, Hitelintézeti
Szemle 2009/2.
Gábor Tamás (könyvrecenzió): A változó Kína, Szerk: Inotai András, Juhász Ottó, Polgári Szemle,
2009. 5. évf. 4. szám
Gábor Tamás (2010): Kína szokatlan kettős külgazdasági többlete, Magyar Tudomány, 2010/4.
Gábor Tamás (2010): Az aszimmetrikus dollár-alapú monetáris rendszer és a globális pénzügyi
egyensúlytalanságok: lehetséges reformok a keynes-i javaslatok égisze alatt, Fejlesztés és
Finanszírozás, 2010/2.
Gábor Tamás (2010): A tőkekorlátozások alakulása és a tőkeáramlások liberalizációja Kínában: Az
eddigi és a várható változások a minősített külföldi és hazai befektetési programok fényében,
Külgazdaság 2010/9-10.
Gábor Tamás (2010): A monetáris sterilizáció korábbi sikerei és jövőbeli veszélyei Kínában,
Hitelintézeti Szemle, 2010/4.
Gábor Tamás, Kis Gábor Dávid, Kovács Péter (2012): Monetáris sterilizáció hatékonysága és
költségei Kínában, Közgazdasági Szemle, 2012/2.
Gábor Tamás (2012): Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében,
Doktori értekezés

