
 1 

                DUCSAI-OLÁH ZSANETT 

 
Nemzetiség: Magyar  Születési idő: 1983.08.24. 
 
Mobile: +36 (20) 313 4910  E-mail: olah.zsanett@tradehouse.hu 
          
Experience 
 

2015/04 – Jelenleg is Vezérigazgató  

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. www.tradinghouse.hu  

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt. olyan állami tulajdonban lévő 

vállalat, melynek célja elősegíteni a magas hozzáadott értékű, 

nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító 

hazai kis- és középvállalkozások exporttevékenységének bővülését. 

2013/09 – 2015/03 Vezérigazgató  

Agrotechfood Zrt. www.agrotechfood.hu 

Az Agrotechfood feladata, hogy támogassa és ösztönözze az innovatív, 

kiváló minőségű magyar termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban, valamint mentorálási 

tevékenységgel támogassa a kutatás-fejlesztést, projektfinanszírozást és a 

külpiaci szereplést. 

2011/09 – Jelenleg is Tulajdonos, cégvezető 

Média&Consulting Kft. 

Nagy volumenű kommunikációs projektek koordinációja és kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása úgy, mint fotózás, médiamegjelenés, videó és 

televízióműsor-gyártás. 

2010/06 – 2011/08 Szakreferens 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  

Zöldfejlesztésért felelős Helyettes Államtitkárság 

Magyarország zöld- és fenntartható gazdaságának fejlesztéséért, valamint 

a nemzetközi zöld projektmenedzsmentért és készségfejlesztésért felelős.  

2009/01 – 2010/07 Projektmenedzser 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 

EEN projektek koordinálása és Európai Unió által finanszírozott Pro Novum 

gazdaságfejlesztési program (15 millió euro)   

2007/11 – 2008/12 Projektmenedzser 

Innostart Alapítvány 

Nemzetközi innovációs projektek menedzseléséért felelős (INTERREG, 

IEE projektek) szervezet. 

 

 

http://www.tradinghouse.hu/
http://www.agrotechfood.hu/
https://www.linkedin.com/title/referent?trk=pprofile_title
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Igazgatósági tagságok és egyesületek 
 

2013/01 – Jelenleg is  Programigazgató 

TiJöttök Program, INNOCENTER Nonprofit Kft. www.tijottok.hu 

A ‘TiJöttök programsorozat azzal a céllal jött létre, hogy népszerűsítse és 

támogassa a tudományos kutató,oktató és innovációs tevékenységeket. 

2014/01 – Jelenleg is Projekt szakértő  

Zöld Ipari Innovációs Program, Szent István Egyetem 

A norvég innovációs alapból (22.8M euro) létrejött program célja, hogy 

növelje a zöld üzleti lehetőségeket azáltal, hogy támogatást nyújt a 

vállalatok zöld innovatív technológiái, termékei és eljárásai cégen belüli 

használatára vagy a piacon történő értékesítésére. 

 

2011/07 – Jelenleg is Kuratórium tagja 

EFH Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány 

www.entrepreneurship.hu  

Az Alapítvány küldetése, hogy Magyarországon minél több innovatív, 

profitábilis és felelős vállalkozás jöjjön létre, melyek üzletileg sikeres 

működésük mellett pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra és a 

környezetre.  

2007/12 – Jelenleg is Igazgatósági tag 

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) www.fivosz.hu 

A FIVOSZ célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és 

megteremtse azt a vállalkozói réteget, akik cégeiket hosszútávon sikeresen 

vezetve megerősítik a KKV szektort és hozzájárulnak egy sikeres nemzeti 

gazdaság megteremtéséhez. 

 
 

Tanulmányok 
  
2006 – 2008  Gazdálkodástudomány szak, Mesterképzés 

   Közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, EU politika 

Corvinus Egyetem, Budapest 

 

2006 – 2007  Nemzetközi kapcsolatok szak, Mesterképzés 

EU, pénzügy és közgazdaságtan 

International Business School 

 

2002 – 2006  Gazdálkodási szak 

EU, pénzügy és közgazdaságtan 

International Business School 

 
 

 

Egyebek 
 
Számítógépes ismeretek:  Microsoft Office, Internet, CRM, Adobe  
 

Nyeltudás: magyar (anyanyelv) 
angol (felsőfok) 
német (középfok) 

 
Érdeklődési kör:    zongorán, hegedűn és gitáron játszás 
 

https://www.linkedin.com/title/project-leader?trk=pprofile_title
http://www.tijottok.hu/
https://www.linkedin.com/title/board-of-trustees-member?trk=pprofile_title
http://www.entrepreneurship.hu/
https://www.linkedin.com/title/member-of-the-executive-board?trk=pprofile_title
http://www.fivosz.hu/

