Szakmai önéletrajz

Képzések:
1984-1988 Deák Ferenc Középiskola Zalaegerszeg
1988-1992 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely nappali tagozat
történelem-könyvtár szak
1994-1996 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely nappali tagozat
olasz szak
1995-2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar nappali
tagozat levéltár szak
1997-2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
nappali tagozat jogász szak
Munkahelyek:
1992-1996 Zala Megyei Levéltár
Munkakör: levéltáros
Referencia: 1945 utáni megyei törvényhatósági és tanácsi iratanyag
1996-2004 Budapest Főváros Levéltára
Munkakör: főlevéltáros
Referencia: 1945 utáni jogszolgáltatási szervek iratanyaga
Főbb munkaterületek:
Budapesti Népbíróság büntetőperes irataihoz készülő számítógépes
adatbázis elveinek kidolgozása, adatfelvitel ellenőrzése
Fővárosi Bíróság TÜK büntetőperes irataihoz elkészített számítógépes
adatbázis elveinek kidolgozása és az adatfelvitel ellenőrzése
Gyűjtőterület: Fővárosi Bíróság, Budai Központi Kerületi Bíróság,
kerületi ügyészségek irattári ellenőrzése, selejtezési jegyzőkönyvek
elbírálása.
Két pályázat keretében a budapesti bíróságok büntetőperes és polgári
peres iratai mintaselejtezési útmutatójának elkészítésében való
közreműködés.
2004-2010 Magyar Országos Levéltár
Munkakör: főosztályvezető
Munkaterület:
Kormányzati Gyűjtőterületi Főosztály munkájának irányítása. A főosztály
felügyeli a Magyar Országos Levéltár illetékességébe tartozó
jogszolgáltatási, törvényhozási, központi államigazgatási szervek
iratkezelését. Egyetértési jogot gyakorol az iratkezelési szabályzatok

elfogadásában, engedélyezi az iratselejtezéseket és dönt a maradandó
értékű iratok átvételéről.
Munkám során irányítottam a Magyar Országos Levéltár egységes
elektronikus nyilvántartásának fejlesztési munkáit.
Összehangoltam a Magyar állam szervei összefoglaló közigazgatástörténeti kiadvány elektronikus továbbfejlesztésének munkáit.
2010. november 1.- mb. főigazgató-helyettes Magyar Országos Levéltár
Munkaterület:
Az 1945 utáni iratőrző főosztályok, a kormányzati gyűjtőterületi főosztály
illetékességi felügyelete. Az e-Levéltár európai uniós projekt MOL-on
belüli felügyelete, a konzorciális együttműködésben a MOL képviselete.
2011. július 1. - mb. főigazgató Magyar Országos Levéltár
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyó levéltáros képzés keretében
Levéltári jog és Gyűjtőterület címen szemináriumot vezet.
Az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Doktori Iskolán a
fokozatszerzési eljárása folyamatban van.
Nyelvtudás:
angol középfokú C típusú nyelvvizsga
Kutatási terület:
Budapesti Népbíróság szervezetének és működésének története
1956-os forradalom utáni megtorlás jogszolgáltatási szervezetének története
Az ELTE BTK Történelem segédtudományai doktori iskolájának doktorjelöltje.
A doktori disszertáció benyújtásának határideje 2012. november 4.

