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SZAKMAI  ÖNÉLETRAJZ 
 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK : 

 

Név:   Lábodi Csaba Vilmos 

Telefon:   +36-30-630 10 43 

Cím:   8200 Veszprém,  

Cholnoky J. u. 1/A 

e-mail cím:   csaba.labodi@gmail.com 
 

 

 

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK : 

 e-közigazgatási szakmérnök:     Pannon Egyetem Veszprém (2009-2010) 

Megszerzett kompetenciák: államigazgatási ismeretek  

 Minőségügyi szakmérnök:     Pannon Egyetem Veszprém (2002-2006) 

Megszerzett kompetenciák: minőségirányítási és minőségbiztosítási ismeretek,  

minőségtechnikák, folyamat- és rendszerszemlélet,  

minőségközpontú szervezetfejlesztés és működtetés 

 Közgazdasági szakokl. mérnök: Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest (1994-1998) 

Megszerzett kompetenciák: pénzügyi- és gazdálkodási ismeretek,  

költségorientált gazdálkodás menedzselése 

 Környezetvédelmi szakmérnök:  Veszprémi Vegyipari Egyetem (1991-1993) 

Megszerzett kompetenciák: környezetvédelmi- és környezetmenedzsment 

ismeretek, környezeti tényezők hatása és kezelése 

 Vegyészmérnök:        Veszprémi Vegyipari Egyetem (1982-1989) 

Megszerzett kompetenciák:  vegyészmérnöki- és vezetéstudományi ismeretek, 

gépészeti- és villamosságtani ismeretek 
 

 

 

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK : 

 2013 munkavédelmi technikus 

 2006 MSZ 28001 munkahelyi egészségbiztonsági rendszer vezető auditor 

 2001 ISO 14001 környezetirányítási rendszer vezető auditor  

 1998 ISO 9001 minőségirányítási rendszer vezető auditor 

 1998 mérlegképes könyvelő 

 1993 Open University Certificate in Management 

 1978 jogosítvány (A-B-C kategória) 
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NYELVISMERET : 
 

 2005 angol középfokú nyelvvizsga (A, B) 

 

 

SZAKMAI  TEVÉKENYSÉG 

 2005 -   egyéni vállalkozó, ügyvezető igazgató, egyetemi és főiskolai oktató 

Tevékenység: minőségbiztosítási-, környezetvédelmi- és munkavédelmi 

irányítási rendszer tanácsadó és vezető auditor, környezetvédelmi 

szakértő, egyetemi oktató, PhD aspiráns, főiskolai oktató 

Pannon Egyetem Minőségbiztosítási Iroda vezető, OMM 

Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány ügyvezető igazgató 

Megszerzett szakmai tapasztalatok: minőségbiztosítási-, munkavédelmi és  

környezetmenedzsment rendszerek kiépítése és felügyelete,  

minőségbiztosítás, környezetvédelem és gazdasági tárgyak oktatása 

Pannon Egyetem Minőségbiztosítási Iroda vezetése, cégvezetés 

 2003-2005 DEKRA Certification Kft., egyéni vállalkozó 

Tevékenység: minőségbiztosítási rendszer tanácsadó és vezető auditor, 

DEKRA Certification Kft. minőségirányítási rendszer vezető 

Megszerzett szakmai tapasztalatok: minőségbiztosítási- és  

környezetmenedzsment rendszerek felügyelete, 

minőségirányítási rendszer technikai- és szakmai vezetése 

 1999-2003 egyéni vállalkozó 

Tevékenység: minőségbiztosítási rendszer tanácsadó és vezető auditor, 

környezetvédelmi tanácsadó 

Megszerzett szakmai tapasztalatok: minőségbiztosítási- és  

környezetmenedzsment rendszerek kiépítése és felügyelete,  

mérnöki tanácsadás és környezetvédelmi szakértés 

 1997-1999 Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 

Tevékenység: tanácsos - környezetállapot értékelő és  

minőségbiztosítási rendszer bevezetés felelőse 

Megszerzett szakmai tapasztalatok: államigazgatási gyakorlat, környezetállapot 

értékelés, menedzsment rendszer kiépítés és működtetés 

 1993-1996 Zánka, Gyermeküdülő-Centrum 

Tevékenység: vállalkozási- és marketingmenedzser 

szolgáltatás kínálat kialakítása és a vagyonelemek hasznosítása, az 

intézmény arculatának megtervezése 

Megszerzett szakmai tapasztalatok: vállalkozói kapcsolatok kialakítása,  

szolgáltatás kínálat tervezése és megvalósítása,  

vagyonelemek bérbeadása és értékesítése 
 

 

Veszprém, 2018. március 27. 

 
Lábodi Csaba Vilmos 


