
Jó napot kívánok, a nevem 

Varga Illés Levente.
Építész, senior projektvezető, blogger vagyok.

 vargailles@archi.hu   +3620 9737112    vargailles.hu 

tapasztalat

2015 - BKK Budapest Közlekedési Központ senior projektvezető, projektmenedzser
2014 ArchiMéd Építészet és Média Bt., ÉTDR szakértő, oktató
2011 - 2013 Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

kormánytisztviselő, az építésügyi e-közigazgatás megteremtésében: 
az ÉTDR projekt szakmai munkacsoportjának vezetője, 
Projekt Operatív Bizottsági tag, közbeszerzési bírálóbizottsági tag,
a Lechner Lajos Tudásközpont (mint minisztériumi háttérintézmény) szakértője,
az ÉTDR HelpDesk vezető munkatársa, oktató

2005 - 2011 Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
építési és városgazdálkodási, majd építésügyi irodavezető, 
a képviselő-testület városgazdálkodási, környezetvédelmi és kistérségi referense

2003 - 2005 ArchiMéd Építészet és Média Bt. ügyvezetője, főállású vállalkozó, 
webmester, online marketing menedzser

1996 - 2002 AULA Építésziroda Kft., építészkonstruktőr, CAD specialist

tanulmányok

2017 Projektmenedzsment alapfokú tanfolyam
2011 Építésügyi vizsga
2007 Közigazgatási Szakvizsga
2005 - 2017 HTML, PHP, MySQL – önfejlesztő tanulmányok
2004 - 2006 Szent István Egyetem (YMMF) É2 Építész – Tervező szakmérnök posztgraduális képzés
1993 - 1996 Pollack Mihály Műszaki Főiskola építészmérnök szak, tervezés szakirány

publikációk

2022 Kertvárosi építésügy és a politika [feladatellátás és hatóságkijelölés választási évben]

2017 - 2019 Mit kezdjünk az érdi lakóutcákkal? [cikk, illusztrációk, 3D látványterv, prezentációs videók]

2014 E-közigazgatási felkészültség felmérés az építésügyi hatóságoknál
2014 - 2015 Építésügyi illetékek, építésügyi bírságok [online számoló és jogértelmező készítése]

2014 Az építésügyi e-közigazgatás jogi buktatói [jogszabály-módosítási igények elemzése]

2013 - 2014 ÉTDR felhasználói kézikönyvek, tankönyvek, GYIK, tájékoztatók  [e-learning és PDF]

mintegy félszáz előadási nap országszerte + kormányablakos ügyintézők oktatása  
2012 A PDF alapú műszaki dokumentáció [tanulmány az építész és mérnöki kamarák tagságának]

2012 Javaslat a járási építésügyi hatósági rendszer kialakítására
ügyszámstatisztika és az e-ügyintézés bevezetése függvényében [terheléses elemzés]

2008 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) [társszerző]

1999 - 2011 a Startlap indulásától annak szerkesztőségi tagja (WEB 2.0 egy tucat szakmai lappal)

1998 - 2011 archilink [hazánk első építészeti portáljának indítása, szerkesztése]
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  tanulmányok

  tapasztalat

  publikációk

https://www.youtube.com/watch?v=eKsWTL0xkBM&list=PL9UMBxjoFbmHSofjysUdZjqgckUI1er6P
http://www.vargailles.hu/kapcsolat
http://www.vargailles.hu/
mailto:vargailles@archi.hu
https://bkk.hu/fejlesztesek/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16EMwKFgRMYwHh9gsHzd4ULdMECg&vps=2&ie=UTF8&hl=hu&oe=UTF8&msa=0&ll=47.06729728692602%2C19.146478999999992&z=8
https://www.e-epites.hu/etdr
https://ercsi.hu/
https://www.erdlako.hu/kozossegi-ter/a-varoshataron-tul/362-kertvarosi-epitesugy-es-a-politika-2
https://www.erdlako.hu/kozteruleteink/198-mit-kezdjunk-a-lakoutcakkal
http://vargailles.hu/epitesugy/113-az-epitesugyi-hatosagok-mukodeserol
https://www.youtube.com/watch?v=xKtIIY-gu98
http://vargailles.hu/epitesugy/etdr
http://vargailles.hu/letoltesek/file/36-javaslattetel-az-epitesugyi-hatosagi-es-epitesfelugyeleti-hatosagi-rendszer-atalakitasara-a-foepiteszi-es-fomernoki-feladatellatasra-is-tekintetel
http://vargailles.hu/letoltesek/file/29-nes


informatikai ismeretek

feladat PDF dokumentációs ismeretek, műszaki dokumentálás, archiválás 
prezentáció (pixeles és vektorgrafikus, online és offline)
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés
nyomdakész kiadványszerkesztés
ügymenetmenedzsment, a napi feladatok és problémák megoldása
folyamatoptimalizálás nyílt forráskódú és szabad megoldásokkal
Windows környezetben
Ubuntu környezetben

szoftverek LibreOffice
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Project)
Nemetschek Allplan
DataCAD, Spirit, AutoCAD
költségvetés készítése (Terc, MVH, Excel)
épületfizikai, épületenergetikai alkalmazások
Gimp, Inkspace, Audacity, Scribus, VSDC Video Editor, stb.

online CMS: Joomla, Drupal
LMS: Moodle
csapatmunka: FTP, felhők, csoportok, levlisták
e-közigazgatási alkalmazások, megoldások

referencialista

építészet tervezőcsapat tagjaként tucatnyi nagy
projekt Európa-szerte
önálló tervezőként több tucat családi ház 
tervezése, hatósági engedélyeztetése

projekt közbeszerzési eljárások kiírásában, elbí-
rálásában, megpályázásában való me-
nedzsmenti részvétel
önkormányzati, minisztériumi 
projektekben, magánberuházásokban
közlekedési, építőipari, informatikai és 
kommunikációs területen

egyéb

jogosítvány B kategóriás gépjárművezetői
E építésztervezői (jogosultság szüneteltetve)

hobbi társadalmi munka, gyalog- és kerékpártúrázás, önképzés
készségek csapatmunka, precizitásra való törekvés

elemzés, vizualizáció, e-kommunikáció, programozás, bitbütykölés
társadalom elkötelezett ökotudatos tevékenység jellemez, számos társadalmi szerepvállalásom van

Motivációs videóm 
megtekintéséhez kattintson az 
azt indító nyílra, vagy tekintse 

meg honlapomon!

vargailles@archi.hu
+3620 9737112
www.vargailles.hu Hívjon, keressen bizalommal!
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http://vargailles.hu/ref/category/5-referencia
http://vargailles.hu/ref/category/5-referencia
https://www.youtube.com/watch?v=eKsWTL0xkBM&list=PL9UMBxjoFbmHSofjysUdZjqgckUI1er6P
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar-roller-gyaloglas/kerekpar/fejlesztesek/kerekparos-kozlekedes-fejlesztese-budapesten-vekop-projekt/
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