SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

I. Személyes adatok:
Név:
e-mail:

Dr. SZEKÉR, Judit
szeker_judit@t-online.hu
szekerj@nszkk.gov.hu

II. Tanulmányok:
2020
2014
1994 - 1996
1985
1983
1980

Life and business coach
Integritás tanácsadó posztgraduális diploma, NKE
Banki szakjogász - abszolutórium, ELTE
Külkereskedelemi szakjogász (LLM) ELTE,
Jogi szakvizsga
Jogi Diploma ELTE, Állam és Jogtudományi Kar, Budapest

III. Szakmai pályafutás:
2017 -

Nemzeti Szakértő és Kutató Központ (NSZKK) – főigazgató helyettes
kinevező: Igazságügyi Miniszter
A szervezet létszáma: 700 fő
Főbb munkahelyi feladatok és eredmények:
 megszerveztem a rendőrség számára az egyes rendkívüli halálesetek
helyszíni orvosszakértői jelenlétét biztosító készenléti rendszert
 elkészítettem az igazságügyi szakértői rendszer újabb problématérképét,
és azok megoldási javaslatait

2016

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet – főigazgató
Közvetlen felettes: Igazságügyi miniszter (az Intézet 2017 január 1-jén
NSZKK néven egyesült a BSZKI-val)
A szervezet létszáma: 270 fő
Főbb munkahelyi eredmények:
 megkezdtem a jelentős mértékű szakértői késedelmek felszámolását és a
belső monitoring rendszer kialakítását

2014 - 2015

Igazságügyi Minisztérium – főosztályvezető, miniszteri biztos
Közvetlen felettes: Igazságügyi Miniszter, Igazságügyi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkár,
Főbb munkahelyi feladatok és eredmények:
 a magáncsőd miniszteri biztosa – kialakítottam a központi és területi
szervezetet, és az egységes ügykezelést biztosító integrált ügyviteli
rendszert
 a bírósági végrehajtás miniszteri biztosa – a végrehajtás általam javasolt
szervezeti reformját az országgyűlés 17 ellenszavazattal fogadta el
 Igazságügyi Felügyeleti Főosztály vezetése - a 8 éve húzódó szakértői
felülvizsgálat befejezése, az első végrehajtói és igazságügyi szakértői
problématérkép elkészítése

2012 - 2014

EMMI Közigazgatási Államtitkárság – közigazgatási főtanácsadó

Közvetlen felettes: közigazgatási államtitkár
Főbb munkahelyi feladatok és eredmények:
 kialakítottam a 8 ágazatból álló minisztérium kockázatkezelési
rendszerét
2008 - 2011

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. – Jogi Szolgáltatási Osztály vezetője
Főbb munkahelyi feladatok és eredmények:
 a Magyarországon piacvezető Biztosítónál integrált ügyviteli folyamatirányító és dokumentum kezelő rendszert vezettem be a jogi szolgáltatás
részére

2005 - 2007

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) – főtitkár
Főbb munkahelyi eredmények:
 vezettem az egyetemi népzene képzés beindítási projektjét
 kidolgoztam az oktatás költségszámításának modelljét

1996 - 2004

Philip Morris Magyarország Kft – jogi igazgató

1990 - 1996

egyéni ügyvéd

1981 - 1990

jogász, majd vezető jogtanácsos az SZKI-ban, az egyik legnagyobb hazai
számítástechnikai kutató és fejlesztő intézetben,

IV. Nyelvtudás, informatika:
Angol üzleti és jogi nyelv (felsőfokú, tárgyalóképes), német (középszint). Microsoft word,
excel, power-point felhasználói szintű ismerete, integrált ügyviteli rendszerek specifikációja.
Budapest, 2021.
Dr. Szekér Judit
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