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SZEMÉLYI ADATOK Garamvölgyi Balázs  
 

 

Őzgida u. 15/7, 1025 Budapest (Magyarország)  

 (+36) 20 519 9545     

 balazs.garam@gmail.com  

 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

 

2016. 05. 09.– igazgató  

B3 TAKARÉK Szövetkezet., Budapest (Magyarország)  

 

Feladatok: 

- az MFB Zrt. által a 2014-2020-as időszakban visszatérítendő támogatások keretében kiírt progamok 
adaptálása a B3 TAKARÉK rendszerébe, 

- MFB Pontok kialakítása, ellenőrzése és üzemelésének támogatása, 

- az MFB Pontokhoz kapcsolódó belső folyamatok kialakítása és menedzselése, 

- társintézményekkel (konzorcium, MFB, Irányító Hatóság, ellenőrző szervek) való kapcsolattartás 

- nagyobb ügyletek lebonyolításában való támogató részvétel, 

- belső riporting rendszer működtetése 

 

2015. 01. 01.–2015. 08. 31. igazgató 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Budapest (Magyarország)  

 

Feladatok: 

- az MFB Zrt. által kezelt 2007-2013-as és 2014-2020-as időszakban kiírt és kiírásra kerülő 
visszatérítendő uniós forrásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, 

- a 2014-2020-as programozási időszak során kiírásra kerülő új programok kereteinek kialakítása, 

- az MFB Zrt. által a 2014-2020-as időszak pénzügyi programjaiban (pl. Juncker-terv) való részvétel 
kapcsolattartásának kezelése, 

- a 2014-2020-as időszak programjainak lebonyolításához szükséges rendszer kialakításának 
szakmai koordinációja az MFB Zrt. és leányvállalatainak szervezetében 

- az MFB Zrt. brüsszeli kapcsolattartásának koordinálása, 

- a 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódó egyes, speciális feladatok kezelése 

További kapcsolódó feladatok: 

- MV Zrt. leányvállalat az MFB Zrt.-be történő beolvadásának teljes körű (jogi, operatív, számviteli, 
informatikai, kockázatkezelési) lebonyolítása 

- EU források kezeléséhez kapcsolódó feladatokért felelős igazgatóság kialakítása, 

2013. 12. 13.–2015. 06. 30. vezérigazgató 

MV-Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt., Budapest (Magyarország)  

 

Fő feladatok: a társaság irányítása és feladatainak menedzselése, úm. a 2007-2013-as időszak uniós 
visszatérítendő programjai kezelése és a 2014-2020-as időszak programjainak kialakításában való 
részvétel  

- MV Zrt. vezérigazgatói feladatainak (cégképviselet, felelősségi jogkörök, vállalatirányítás) teljes körű 
ellátása 

- az operatív tevékenység szervezése és felügyelete, 
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- a társaság stratégiájának kialakítása és véghezvitele, 

- ellenőrző szervek felé történő adatszolgáltatásban való részvétel, 

- főbb partnerekkel való rendszeres kapcsolattartás, 

- társaság pénzügyi tevékenységének és kockázatkezelési politikájának felügyelet és abban való 
részvétel, 

- a társaság képviselete partnerek, szervezetek, brüsszeli intézmények felé 

2010. 09. 01.–2015. 12. 13. üzleti vezérigazgató-helyettes 

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., Budapest (Magyarország)  

 
 

Fő feladat: a társaság üzletfejlesztési politikájának kialakítása és megvalósítása a JEREMIE Program 
keretén belül történő visszatérítendő támogatások kihelyezésének növelése érdekében 

- partnerhálózat fejlesztése, mennyiségi és minőségi vetületben 

- termékfejlesztés irányítása, 

- folyamatos kapcsolattartás a partnerek és az intézmények felé, 

- részvétel a társaság felsővezetői döntéshozatalában, 

- üzleti terület kialakítása és menedzselése, 

 

Kockázati Tőkéhez kapcsolódó feladatok: 

- pályázó alapkezelők előzetes szűrése, 

- alapkezelők értékelésében való részvétel, 

- alapkezelők igazgatósági ülésén való részvétel, előterjesztett ügyletek vizsgálata 

- alapok rendszeres monitoringjában való tevékeny részvétel 

- kockázati tőkeprogramokról való riporting előkészítésében való részvétel, 
társintézményekkel (hazai és uniós) való kapcsolattartás  

2005. 10. 01.–2010. 08. 31. osztályvezető 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (Magyarország)  

 

Feladatok: 

- kis- és középvállalati szektor számára banki finanszírozás és egyéb passzív termékek 
(számlavezetés, okmányos ügyletek, kártya, stb.) nyújtása, 

- 16 fős szakmai terület koordinálása, ellenőrzése, vezetése 

- döntéshozatalban való részvétel, 

- kkv stratégia kialakítása és megvalósítása 

2004. 06. 22.–2005. 09. 30. osztályvezető 

ING Bank Zrt., Budapest (Magyarország)  

 

Feladatok: 

- nagyvállalati finanszírozás és kapcsolattartás 

- új vállalatok akvirálása,  

- vállalati portfolió kezelése, 

- ING csoporton belüli együttműködés (pl. cash-pooling kialakítása) 
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TANULMÁNYOK   

 

 

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 

 

2003. 02. 01.–2004. 04. 30. osztályvezető 

ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest (Magyarország)  

 

Feladatok: 

- nemzetközi közepes és kisvállalatok vállalati portfóliójának kezelése és bővítése, 

-vállalati finanszírozás és kapcsolattartás, 

- 5 fős terület szakmai vezetése, 

- ERSTE csoporton belüli együttműködés kezelése (cross-border finanszírozás), 

- döntéshozatalban való részvétel 

1997. 10. 01.–2003. 01. 31. nagyvállalati kapcsolattartási menedzser 

CIB Bank Zrt., Budapest (Magyarország)  

 
 

Feladatok: 

- nagyvállalati kapcsolattartás és finanszírozás, 

- előterjesztések készítése, 

- bankon belüli területekkel való együttműködés, 

1992. 09. 01.–1998. 06. 30. okleveles közgazda (MSC.)  

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest (Magyarország)  

1987. 09. 01.–1991. 06. 30. érettségi vizsga  

Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest (Magyarország)  

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol B2 B2 B2 B2 B2 

 szakmai középfokú nyelvvizsga  

német B2 B2 B2 B2 B2 

 szakmai középfokú nyelvvizsga  

 Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
 

Egyéb háromszoros korosztályos magyar bajnoki cím tőrvívásban 

http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr

