Szakmai önéletrajz
Név:
Csapó György
Születési hely és idő:
1957. március 25-én születtem Budapesten.
Középiskola:
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola, érettségi 1975.
Egyetemi, és felsőfokú végzettségek:
Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Járműgépész Szak, diploma 1981.
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági Mérnöki Kar, diploma: 1986.
Felsőfokú külkereskedelmi szakvizsgák, nemzetközi szállítmányozási szakon KOTK. 1986.
Tartalékos főhadnagy, katonatiszt gk. technika szakbizonyítvánnyal, hadnaggyá avatás 1983. 04. 06.
Szakértői tevékenység:
Ipari Minisztérium klíma szakértő igazolvány megszerzése: 1993.
Ipari Minisztérium élelmiszeripari gépek szakértő igazolvány megszerzése:1993.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi kárbiztos igazolvány megszerzése:1990.
Igazságügyi Minisztérium mediátor igazolvány megszerzése:2003.
Főbb munkahelyek és beosztások:
1981- Ganz Mávag Vasúti Járműgyár mozdonytervezés
1985- Húsipari Műszaki Fejlesztő Közös Vállalat tervezési osztályvezető (Gépészeti tervezés, gyártás)
átalakulást követően Plazma Rt. Menedzser osztályvezető (Kiemelt beruházások, szerelés, beüzemelés)
1989- Csavar Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgató, tulajdonostárs
párhuzamosan:
Unió Ász Kft. marketing igazgató, tulajdonos társ,
Képzőművészeti Kiadó Kft. marketing igazgató,
Kalauz Kiadó Kft. marketing igazgató, és még több, egyéb vállalkozás
1990- 2010 Csapó Nemzetközi Kárszakértő Iroda cégvezető, tulajdonos
1990- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kárbiztosi Testületének tagja
1996- Kos és Bika Reklámstúdió stúdióigazgató, tulajdonostárs, rendezvényszervezés – konferenciák
1996- Csapó György ev. rendezvényszervezés, vizsgáztatás, oktatás, konferenciák, kiállítások szervezése
Szakmai tapasztalatok:
- Egyéni vállalkozástól országos szervezetek vezetésében és rendezvények szervezésében szerzett 30 éves gyakorlati
tapasztalat, mely jelenleg is szerződéses kapcsolatok alapján, egyéni megbízásos rendszerben, fenn áll (pl.: SHS,
Számalk, BKIK, MKIK)
- A BKIK alelnöke, immár negyedik ciklusban a BKIK e területekért dolgozó, újraválasztott alelnöke,12 éve a
megújuló energia és innováció, valamint a vállalkozói energia és rezsicsökkentési országos konferenciák szervezője
és bonyolítója, a Zöld energia (már eddig 8) konferencia kitalálója és szervezője, valamint az ezzel a témával
foglalkozó számos (éves szinten 6-8) kisebb továbbképzés és regionális konferencia gazdája, kitalálója és
megvalósítója, az Ipartestületek Regionális Szövetségénél is
- A BKIK Marketing és Kommunikációs Osztályának (kb. 250 vállalkozás) választott vezetője 2003-tól, ezen belül
működik a PR-Média, Ország-Marketing, E-marketing, E-kereskedelem, Divat-Marketing, Környezet és Egészség
Marketing, stb. Szakmai Osztályok működtetője és alapítója, a Megújuló Energiák Szakmai Osztály szervezője és
alapítója
- Több évtizedes tapasztalat, oktatás és gyakorlat a járműgépészet és élelmiszeripari, valamint egészségügyi gépek,
berendezések tervezése, gyártása és telepítése, szerelése, valamint beüzemelése szakterületeken.
- Több évtizedes tapasztalat és gyakorlat nemzetközi kárszakértői és logisztikai, csomagolási, szállítmányozási
szakterületen, felsőfokú szakemberek továbbképzése és oktatása e tárgyban folyamatosan országos szinten, és
nemzetközi kapcsolatokkal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kárbiztosi Testületének tagjaként.
Egyéb tisztség:
2014- 2016 Az Ipartestületek Regionális Szövetségének elnöke
1998- BKIK Marketing-kommunikációs Szakmai Osztály elnöke (jelenleg is)
2003- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke (jelenleg is)
2014- Az MKIK Szintvizsga elnöki névjegyzékének tagja
2014- A NSZFI országos Vizsgaelnöki névjegyzékének tagja
Budapest, 2016. április 30.
Csapó György

