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1. Személyi adatok
Vezetéknév/Utónév: Fodor Gábor
Születési név:
Anyja születési neve: Megyeri Katalin
Neme: férfi
Születési idő (év, hó, nap): 1959.05.31
Születési hely: Szombathely
Családi állapot: házas
Állampolgárság: magyar
Állandó lakcím: 9700. Szombathely, Deák Ferenc utca 55.
Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): 2700. Cegléd, Ezerjó utca 6.
Telefonszám(ok): 06/30/626-6536
Fax:
e-mail:

gabor.fodor@kk.gov.hu

Honlap:

2. Betöltött beosztás, munkakör,
foglalkoztatási terület
Munkakör megnevezése: Tankerületi Központ Igazgató
Foglalkoztatási terület megnevezése: Oktatás irányítás

3. Szakmai tapasztalat
Munkaviszony kezdete: 2016.07.20
Munkaviszony vége: folyamatosan
Foglalkozás/beosztás: Tankerületi
igazgató
Nagykáta(átirányítással)

Cegléd,

Nagykőrös(átirányítással),

Jogviszony megnevezése: Kormánytisztviselői jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A tankerület intézményeinek fenntartásával, működtetésével
kapcsolatos vezetői és gazdálkodási tevékenységek ellátása, a
tankerület
és
az
intézmények
jogszerű
működési
kereteinekbiztosítása, leadott munkáltatói jogkörök gyakorlása, a
tankerület
irodájának
működtetése,
együttműködtetése,
együttműködés az intézmények életében és fenntartásában
szerepet játszó önkormányzatokkal, a tankerület önállóságának
előkészítése, a nem működtetett intézmények átvételének
előkészítése.
A munkáltató neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (az Emberi Erőforrások
Minisztériuma háttérintézménye)
A munkáltató címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Kinevezés módosítása

Munkaviszony kezdete: 2013.12.16
Munkaviszony vége: 2016.07.19
Foglalkozás/beosztás: Tankerületi igazgató Pest Megye
Jogviszony megnevezése: Kormánytisztviselői jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A tankerület intézményeinek fenntartásával kapcsolatos vezetői
tevékenységek ellátása, a tankerület és az intézmények jogszerű
működési kereteinek biztosítása, leadott munkáltatói jogok
gyakorlása, a tankerület irodájának működtetése, együttműködés
az intézmények életében és fenntartásában szerepet játszó
önkormányzatokkal, szervezetekkel, kapcsolattartás és egyeztetés
a
felettes
szervekkel.A
járási
tankerületek
feladatainak
koordinálása.
A munkáltató neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (az Emberi Erőforrások
Minisztériuma háttérintézménye)
A munkáltató címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Kinevezés módosítás

Munkaviszony kezdete: 2012.11.09
Munkaviszony vége: 2013.12.15
Foglalkozás/beosztás: Tankerületi igazgató Budapest XII. tankerület
Jogviszony megnevezése: Kormánytisztviselői jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A tankerület intézményeinek fenntartásával kapcsolatos vezetői
tevékenységek ellátása, a tankerület és az intézmények jogszerű
működési kereteinek biztosítása, leadott munkáltatói jogok
gyakorlása, a tankerület irodájának működtetése, együttműködés
az intézmények életében és fenntartásában szerepet játszó
önkormányzatokkal szervezetekkel, kapcsolattartás és egyeztetés
a felettes szervekkel.
A munkáltató neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (az Emberi Erőforrások
Minisztériuma háttérintézménye)
A munkáltató címe: 1051 Budapest, Nádor u.32.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Kinevezés

Munkaviszony kezdete: 2012.09.01
Munkaviszony vége: 2012.11.08
Foglalkozás/beosztás: Vezetői monitoring szakértő
Jogviszony megnevezése: Kormánytisztviselői jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Az Államreform Operatív Program (ÁROP) kiemelt - a közigazgatás
fejlesztésére vonatkozó - képzési programjainak szakmai
monitorozása
A munkáltató neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási
Igazságügyi Hivatal (A Wekerle Sándor Alapkezelő jogutódja)

és

A munkáltató címe: 1088 Budapest Múzeum u.17.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Szerződésmódosítás, jogutóddal történt átalakulás következtében

Munkaviszony kezdete: 2012.04.16
Munkaviszony vége: 2012.08.31
Foglalkozás/beosztás: Szakmai főtanácsadó
Jogviszony megnevezése: Közszolgálati jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó Európai uniós kiemelt
projektek
szakmapolitikai
összehangolása
és
egymásra
épülésének valamint az összkormányzati érdek megvalósulásának
biztosítása,
szakmai
elemző
tevékenység,
egyeztetés
a
szakmapolitikai szereplőkkel.
A munkáltató neve: Közigazgatási és Igazságügyi
Alapkezelő
A munkáltató címe: 1088 Budapest Múzeum u.17.

Minisztérium

Wekerle

Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Szerződésmódosítás, szervezeti átalakulás következtében

Sándor

Munkaviszony kezdete: 2011.02.01
Munkaviszony vége: 2012.04.15
Foglalkozás/beosztás: Szakmai igazgatóhelyettes
Jogviszony megnevezése: Közszolgálati jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó Európai uniós kiemelt
projektek
szakmapolitikai
összehangolása
és
egymásra
épülésének valamint az összkormányzati érdek megvalósulásának
biztosítása,
szakmai
elemző
tevékenység,
egyeztetés
a
szakmapolitikai szereplőkkel.
A munkáltató neve: Közigazgatási és Igazságügyi
Alapkezelő
A munkáltató címe: 1088 Budapest Múzeum u.17.

Minisztérium

Wekerle

Sándor

Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Szerződésmódosítás, szervezeti átalakulás következtében
Munkaviszony kezdete: 2010.09.01
Munkaviszony vége: 2011.01.01
Foglalkozás/beosztás: Tréner, coach, programfejlesztő
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: tréningek tartása, szervezetfejlesztés, csapatépítés
A munkáltató neve: Heliopsis Bt.
A munkáltató címe: 1122 Budapest, Városmajor u.5.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés
Munkaviszony kezdete: 2009.05.01
Munkaviszony vége: 2010.09.01
Foglalkozás/beosztás: Mentor
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A TÁMOP 2.2.1 (A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése)
pályázat keretein belül a program 5-ös alprojektjében humán
szakterület moduljainak mentorálása 192 munkacsoportban, 1000
szakértővel.
A
munkacsoportok,
illetve
a
szakértők
tevékenységének szakmai felügyelete.
A munkáltató neve: VIETA Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Kht.(2800 Tatabánya, Kós
K.u.47.) munkavállalójaként az NSZFI
A munkáltató címe: 1088 Budapest
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: A projek lezárult. Közös megegyezés
Munkaviszony kezdete: 2009.06.Munkaviszony vége: folyamatosan
Foglalkozás/beosztás: Tréner, szakértő
Jogviszony megnevezése: Megbízási szerződéses alapján
Főbb tevékenységek és feladatkörök: TÁMOP pályázatok (TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.1.7, TÁMOP 3.3.1, és
TISZK (TIOP) képzések megvalósításában való közreműködés
A munkáltató neve: CONSILIUM-TENDER Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
A munkáltató címe: 4024 Debrecen, Klaipeda u.10.II.6.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: eseti megbízás lejárta
Munkaviszony kezdete: 2009.10.01
Munkaviszony vége: folyamatosan
Foglalkozás/beosztás: Esélyegyenlőségi szakértő
Jogviszony megnevezése: Megbízási szerződéses alapján
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Esélyegyenlőségi
tervek
készítése,
TÁMOP
esélyegyenlőségi
fejezetének
készítése,
mentorálása,esélyegyenlőségi feladatok mentorálása

pályázatok
illetve

A munkáltató neve: EDUCATIO NKHT
A munkáltató címe: 1122 Budapest Maros u.17. Alkalmi megbízások , felkérésre LHH-s
kistérségekben
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Jogszabályi változás, a feladat megszűnt

Munkaviszony kezdete: 2008.09.01
Munkaviszony vége: 2010.09.30
Foglalkozás/beosztás: Projektmenedzser
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Pedagógia szakmai szolgáltatások szervezése több megyében,
konferenciák
szervezése,
kistérségi
szakmai
szolgáltatási
feladatok ellátása
A munkáltató neve: VIETA Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Kht.
A munkáltató címe: 2800 Tatabánya, Kós K.u.47.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés
Munkaviszony kezdete: 2007.03.01
Munkaviszony vége: 2008.08.31
Foglalkozás/beosztás: Igazgató
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Pedagógia szakmai szolgáltatások szervezése több megyében,
konferenciák
szervezése,
kistérségi
szakmai
szolgáltatási
feladatok ellátása
A munkáltató neve: OKKER, később OPSZI Pedagógiai Szolgáltató
A munkáltató címe: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza u.14
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Áthelyezés(közös megegyezés)
Munkaviszony kezdete: 2006.08.01
Munkaviszony vége: 2007.02.28
Foglalkozás/beosztás: felnőttképzési üzletágvezető
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A felnőttképzési üzletág elindításához szükséges döntések
előkészítése, az üzletág kialakítása és működtetése, intézményi és
programakkreditáció
A munkáltató neve: COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
A munkáltató címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Áthelyezés(Közös megegyezés)
Munkaviszony kezdete: 2006.06.01
Munkaviszony vége: 2008.07.31
Foglalkozás/beosztás: Tréner, coach, programfejlesztő
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Tréningek tartása, szervezetfejlesztés, csapatépítés
A munkáltató neve: Heliopsis Bt.
A munkáltató címe: 1122 Budapest, Városmajor u.5.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés
Munkaviszony kezdete: 2005.06.01
Munkaviszony vége: 2006.05.31
Foglalkozás/beosztás: Szervezetfejlesztő tréner, kommunikációs tréner, szakértő
Jogviszony megnevezése: Közszolgálati jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Az ETI (GYEMSZI elődszervezete, most szervezeti egysége)által
indított szakképzések kommunikációs foglalkozások megtartása.
Az ETI szervezeti átalakításával járó szervezetfejlesztési és
csapatépítési tréningek megszervezése, megtartása. Az NFT1
HEFOP programjában a humán erőforrások és munkakörülmények
az egészségügyben, a programban való részvétel.

A munkáltató neve: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
A munkáltató címe: 1085 Budapest, Horánszky u.15.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés
Munkaviszony kezdete: 2004.04.01
Munkaviszony vége: 2005.05.31
Foglalkozás/beosztás: Rektor
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A szakkollégium életének irányítása, szervezése, rektori feladatok
ellátása. Kapcsolattartás a Jezsuita renddel, együttműködés a
kollégium diákbizottságával és a fenntartó alapítvánnyal.
A munkáltató neve: Szent Ignác Kollégium
A munkáltató címe: 1191 Budapest, Hunyadi u.2-4.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

Munkaviszony kezdete: 2003.09.01
Munkaviszony vége: 2005.06.01
Foglalkozás/beosztás: Óraadó tanár
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: "Tanári mesterség" speciálkollégium tartása pedagógus-jelölt
hallgatóknak. Képzés tartása, csoportvezetés, jegyzet írása.
A munkáltató neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Ped. Intézet
A munkáltató címe: 2086 Piliscsaba, Egyetem u.1.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

Munkaviszony kezdete: 2002.09.01
Munkaviszony vége: 2004.08.31
Foglalkozás/beosztás: Rendelkezési állományú kormányzati főtisztviselő
Jogviszony megnevezése: Közszolgálati jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Rendelkezésre állás kormányzati szakmai tevékenység végzésére
A munkáltató neve: Miniszterelnöki Hivatal
A munkáltató címe: 1055 Budapest,Kossuth tér 2-4
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés a rendelkezési állományba helyezés lejárta
után

Munkaviszony kezdete: 1998.08.01
Munkaviszony vége: 2002.08.31
Foglalkozás/beosztás: Főosztályvezető
Jogviszony megnevezése: Közszolgálati jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A közoktatási helyettes államtitkár titkárságának vezetése: döntéselőkészítés, programszervezés, a szakterület tevékenységének
összehangolása PHARE program szervezésének koordinációjában
való részvétel.
A munkáltató neve: Oktatási Minisztérium
A munkáltató címe: 1054 Budapest, Szalay u.10-14
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés és rendelkezési állományba helyezés

Munkaviszony kezdete: 1995.08.01
Munkaviszony vége: 1998.07.01
Foglalkozás/beosztás: Igazgató helyettes
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A gimnázium vezetésével járó operatív és
tevékenység végzése, óraadás(biológia,kémia).
A munkáltató neve: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
A munkáltató címe: 9700 Szombathely, Széchenyi u.2.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

adminisztratív

Munkaviszony kezdete: 1991.01.01
Munkaviszony vége: 1995.07.01
Foglalkozás/beosztás: Alapító tanár
Jogviszony megnevezése: Munkaviszony MT
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A gimnázium újraalapítása, a tantestület összeállítása, a
pedagógiai munka feltételeinek biztosítása, szaktárgyak oktatása
A munkáltató neve: Piarista
Tartományfőnökség
Magyarországi
Dugonics András Piarista Gimnázium
A munkáltató címe: 6724 Szeged, Bálint Sándor u.14.

Rendtartomány

Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

Munkaviszony kezdete: 1986.09.01
Munkaviszony vége: 1990.12.01
Foglalkozás/beosztás: Tudományos munkatárs
Jogviszony megnevezése: Közalkalmazotti jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Általános, szervetlen és szerves kémia oktatása orvostanhallgatók
számára, Kutatások a peptidszintézis területén
A munkáltató neve: Szegedi Orvostudományi Egyetem Orvosi Kémiai Intézet
A munkáltató címe: 6720 Szeged, Dóm tér 9.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

Munkaviszony kezdete: 1985.08.01
Munkaviszony vége: 1986.08.01
Foglalkozás/beosztás: Tanár
Jogviszony megnevezése: Közalkalmazotti jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Napközis tevékenység, biológia, kémia tanítása felső tagozaton
A munkáltató neve: Tabán Általános Iskola
A munkáltató címe: 6723 Szeged, Tabán u.16.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

Munkaviszony kezdete: 1982.02.01
Munkaviszony vége: 1985.07.01
Foglalkozás/beosztás: Nevelőtanár
Jogviszony megnevezése: Közalkalmazotti jogviszony
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Kollégiumi nevelőtanári feladatok ellátása
A munkáltató neve: Ady Endre Középiskolai Fiúkollégium
A munkáltató címe: 6726 Szeged,Középfasor 23.
Munkaviszony megszűnésének jogcíme: Közös megegyezés

4. Tanulmányok
Iskolarendszerű képzés esetén
Iskolarendszerű végzettség típusa:
Képzés kezdete:
Képzés vége:
Végzettség megnevezése:
Szakképzés szakiránya:
Oktatási intézmény megnevezése:

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén Budapesti Corvinus Egyetem
Kar megnevezése: Társadalomtudományi Kar
Tagozat megjelölése: levelező
Diploma minősítése: kiváló
Diplomamunka tárgya: Portfólió tankerületigazgatási-vezető képzés zárásához
Szakdolgozat címe: Portfólió tankerületigazgatási-vezető képzés zárásához
Minősítése: kiváló
Főbb tárgyak: Vezetés és döntéspszichológia, a köznevelési rendszer pedagógiai
ellenőrzése, a pedagógus-továbbképzés rendszere a pedagógus
életpályamodell szabályozása, szakaszai, kvalitatív és kvantív
módszerek a szakmai ellenőrzésben, köznevelés-vezetői gyakorlat
Gyakorlati képzés:
Az elsajátított szakmai tudás rövid összefoglalása: Tankerületek vezetésének alapjai, vezetés és döntéspszichológia,
a köznevelés rendszerének és szakmai hátrterének alapos
ismerete, adatai.
Magyar Testnevelés Egyetem
Kar megnevezése: Testnevelési és Sporttudományi Kar
Tagozat megjelölése: levelező
Diploma minősítése: kiváló
Diplomamunka tárgya: Mentálhigiénés módszerek alkalmazása az egyházi iskolákban
Szakdolgozat címe: Mentálhigiénés módszerek alkalmazása az egyházi iskolákban
Minősítése: kiváló
Főbb tárgyak: Projektmódszer,
segítő
beszélgetés,
esetmegbeszélés,
Pszichopatológia, mentálhigiéné, csoportdinamika, pszichodráma,,
projektmódszer, közösségi mentálhigiéné, fejlődéslélektan
Gyakorlati képzés:
Az elsajátított szakmai tudás rövid összefoglalása: Mentélhigiénés, fejlődéslélektani,
önismeret, önreflexió

csoportdinamikai

ismeretek,

József Attila Tudományegyetem
Kar megnevezése: Természettudományi Kar
Tagozat megjelölése: nappali
Diploma minősítése: jó
Diplomamunka tárgya: Mozgóképrendszerek alkalmazása a biológia oktatásban
Szakdolgozat címe: Mozgóképrendszerek alkalmazása a biológia oktatásban
Minősítése: kiváló

Kari TDK konferencián első díj

Főbb tárgyak: általános-, szervetlen-,és szerves kémia, biokémia, genetika, állat
és növényszervezettan, rendszertan, anatómia, élettan
Gyakorlati képzés:
Az elsajátított szakmai tudás rövid összefoglalása: A biológia és a kémia középiskolában
szükséges ismerete, kompetenciák.

történő

tanításához

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2011.
Képzés vége: 2011.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Felnőttképzés elmélete és gyakorlata képző
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Wekerle Sándor Alapkezelő
Főbb tárgyak: Felnőttképzés
elmélete
és
gyakorlata,
andragógia, törvényi, jogszabályi háttér
Gyakorlati képzés:

csoportdinamika,

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2010.
Képzés vége: 2010.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Esélyegyenlőségi mentor
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: EDUCATIO Nkht
Főbb tárgyak: Jogszabályismeret,kommunikáció,
Esélyegyenlőségi szegregáció

LHH

régiók,

HHH,

SNI,

HHH,

SNI,

Gyakorlati képzés:
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2009.
Képzés vége: 2009.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Esélyegyenlőségi szakértő
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: EDUCATIO Nkht
Főbb tárgyak: Jogszabályismeret,kommunikáció,
Esélyegyenlőségi szegregáció

LHH

régiók,

Gyakorlati képzés:
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2007.
Képzés vége: 2007.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: ECDL jogosítvány
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Budapesti Kommunikációs Főiskola
Főbb tárgyak: Windows, Word, Excel, Acces, Power Point, Internet
Gyakorlati képzés:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2007.
Képzés vége: 2007.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási alapismeretek
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Budapesti Kommunikációs Főiskola
Főbb tárgyak: Közgazdasági alapismeretek, pénzügyi tervezés
Gyakorlati képzés:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2007.
Képzés vége: 2007.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Tudásmenedzsment
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Budapesti Kommunikációs Főiskola
Főbb tárgyak:
Közgazdasági alapismeretek, pénzügyi tervezés,
vezetési ismeretek, tudástranszfer, projekttervezés
Gyakorlati képzés:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 2002.
Képzés vége: 2004.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Bibliodráma vezető
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Magyar Pszichodráma Egyesület
Főbb tárgyak: Bibliaismeret, vezetési ismeretek, szerepcsere, bibliodramatikus
technikák, valláspatológia,egzegézis
Gyakorlati képzés:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 1992.
Képzés vége: 2000.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Pszichodráma vezető
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Magyar Pszichodráma Egyesület
Főbb tárgyak: Fejlődéslélektan,
pszichopotalógia,
fejlődéslélektan,
csoportdinamika,
szociomatriavezetési
ismeretek,szerepcsere,
pszichodramatikus technikák
Gyakorlati képzés:
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Képzés kezdete: 1988.
Képzés vége: 1991.
Szakképesítés típusa: Nem egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképesítés
Szakképesítés megnevezése: Ifjúsági közösségvezető
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Magyar Katolikus Püspöki Kar, Országos Lelkipásztori Intézet
(OLI)
Főbb tárgyak: egyháztörténet,
egzegezis,
bibliaismeret,
ismeretek, közösségvezetési ismeretek

etika,

táborozási

Gyakorlati képzés: Táboroztatási ismeretek
Közigazgatási vizsgák
Vizsga megnevezése: közigazgatási szakvizsga
Vizsga időpontja: 2000.február 15.
Vizsga megnevezése: közigazgatási alapvizsga
Vizsga időpontja: 1999.május 25.

5. Készségek és kompetenciák
Nyelvismeret (önértékelés)
Szövegértés
Nyelv
Angol

Beszéd

Hallás utáni
értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos
beszéd

Írás

B1

B1

B1

A2

A2

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)
Nyelv
Angol

Szervezési készségek, kompetenciák
Ügyfél orientáltság/partnerközpontúság: "A" - szint
Etikus magatartás/megbízhatóság: "A" - szint
Teljesítmény orientáció/motiváció: "A" - szint
Szakmai ismeretek alkalmazása: "A" - szint
Szervezet iránti lojalitás: "A" - szint
Problémamegoldás: "A" - szint
Vezetési készség: "A" - szint
Felelősségtudat: "A" - szint
Együttműködés: "A" - szint
Kommunikáció: "A" - szint
Igényesség: "A" - szint
Önállóság: "A" - szint

Nyelvvizsga típusa

Nyelvvizsga foka

C - típusú

Középfokő (B2 szintű)

Projektek
Projekt megnevezése: PHARE HU-9904-01-es számú „Halmozottan hátrányos helyzetű
elsősorban
roma
fiatalok
társadalmi
beilleszkedésének
támogatása”
Projekt kezdeményezője: Oktatási Minisztérium Közoktatási Helyettes államtitkársága
Projektszervezetben betöltött szerepe: Szakmai előkészítés, a program koordinációjával
operatív feladatok elvégzése, folyamatos monitoring.

kapcsolatos

Részvétel kezdete: 2000.
Részvétel vége: 2002.
Projekt megnevezése: HEFOP 3.1.4
Projekt kezdeményezője: Commitment Pedagógiai Intézet
Projektszervezetben betöltött szerepe: képzések szervezése, konferenciák szervezése, szakértői anyag
készítése
Részvétel kezdete: 2005.
Részvétel vége: 2008.
Projekt megnevezése:

A TÁMOP 2.2.1 (A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése)

Projekt kezdeményezője: NSZFH
Projektszervezetben betöltött szerepe: 4.5.6. alprojektekben mentori tevékenység folytatása, 192
munkacsoportban. A projektben munkába fogott mudulok közül a
humán szakterülethez tartozó összes (mintegy 400 modul –
egészségügy, művészetek, szociális, stb). fájl, tartalmi, és
kompetenciafejlesztésének, valamint a vizsgafeladatok
elkészítésének mentorálása, a munkacsoportok tevékenységének
szakmai felügyelete
Részvétel kezdete: 2009.
Részvétel vége: 2011.
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.4
Projekt kezdeményezője: Középdunántúl Regionális Pedagógiai Intézet (KÖRPI)
Projektszervezetben betöltött szerepe: Szakértő, képzések fejlesztése, képzések tartása, tanácsadás
nyertes intézményfenntartók számára
Részvétel kezdete: 2009.
Részvétel vége: 2011.
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.3.1-09/1-2010-0002, TÁMOP-5.2.1.-11/1, TÁMOP
2.1.2/12-1-2012-0001, TÁMOP 4.2.4/A1-11-1-2012-001, TÁMOP
4.2.4/A2-11-1-2012-001.
Projekt kezdeményezője: Wekerle Sándor Alapkezelő (a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium háttérintézménye)
Projektszervezetben betöltött szerepe:

Szakmai igazgatóhelyetteseként a társadalmi felzárkózáshoz
kapcsolódó Európai uniós kiemelt projektek szakmapolitikai
összehangolása és egymásra épülésének valamint az
összkormányzati érdek megvalósu-lásának biztosítása, szakmai
elemző tevékenység, egyeztetés a szakmapolitikai szereplőkkel.

Részvétel kezdete: 2011.
Részvétel vége: 2012.
Projekt megnevezése: Az erősen hierarchizált rendszerek és a domináns szülőkép
kapcsolata PHD kutatás
Projekt kezdeményezője: Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézet
Projektszervezetben betöltött szerepe: PHD hallgató, kutató
Részvétel kezdete: 2002.
Részvétel vége: 2005.

Projekt megnevezése:

Akkreditált pedagógusképzések írása, fejlesztése és tartása

Projekt kezdeményezője: Több képző intézmény: VIETA, EPSZ, KÖRPI, OKKER, KLIK
Projektszervezetben betöltött szerepe:

Akkreditált pedagógusképzések írása, fejlesztése és tartása:
A mese szerepe az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek
személyiségfejlődésében
Családpedagógia I -II
Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az
együttnevelés lehetőségei
Mentor pedagógusok képzése családpedagógiai szolgáltatás
céljából
Mentor pedagógusok és "kortárs" mentorok felkészítése
Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség
növelése érdekében (Kiégés elleni képzés)
Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése
Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben
Iskolai agresszió kezelése

Részvétel kezdete: 2008.
Részvétel vége: 2016.

Számítógép felhasználói ismeretek
Levelező rendszerek (Lotus Notes, MS Outlook): gyakorlott
Irodai alkalmazások (MS Office, Open Office): gyakorlott
Operációs rendszerek (MS Windows, Linux): alap
Általános informatikai rendszerismeret: felhasználói
Számviteli/pénzügyi szoftverek: nem értelmezhető
Rendszergazdai ismeretek: nem értelmezhető
Internetes alkalmazások: gyakorlott
Programozási ismeretek: nem értelmezhető
Hardver ismeretek: alap
Hálózati ismeretek: alap
ECDL: felhasználói
Egyéb készségek és kompetenciák
Sport, hobbi tevékenységek megnevezése: Improvizációs
színházi
tevékenység,
filmkészítés, zenélés(gitár), zeneszerzés

Fotózás,

filmezés,

Járművezetői engedély, járműkategória
Járművezetői engedély: "B" - Személygépkocsi
Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Egészségügyi okokból szolgálat alól felmentve , katonaadó
kifizetése után leszerelve(1994)
Szolgálatteljesítés helye:
Szolgálat kezdete:
Szolgálat vége:
Szakképesítés megnevezése:

6. Kiegészítő információk
(opcionálisan kitöltendő)
Tagság gazdasági társaságban
Gazdasági társaság megnevezése: HELIOPSIS Bt
Tisztség megnevezése: ügyvezető
Tagság kezdete: 2010.
Tagság vége: 2013.

Tagság egyéb szervezetekben
Szervezet megnevezése: Kémiatanárok Egyesülete
Szervezet típusa: társadalami (civil) szervezet
Tisztség megnevezése:
Tagság kezdete: 1984.
Tagság vége: 2000.
Szervezet megnevezése: Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE)
Szervezet típusa: társadalami (civil) szervezet
Tisztség megnevezése: Alelnök (folyamatos)
Tagság kezdete: 2004.
Tagság vége:
Szervezet megnevezése: Magyar Pszichodráma Egyesület (MPE)
Szervezet típusa: társadalami (civil) szervezet
Tisztség megnevezése:
Tagság kezdete: 1992.
Tagság vége:
Szervezet megnevezése: Magyar Mentálhigiénés Szövetség (MAMESZ)
Szervezet típusa: társadalami (civil) szervezet
Tisztség megnevezése: Alelnök (2002-2006)
Tagság kezdete: 1998.
Tagság vége:
Szervezet megnevezése: Egyházfórum
Szervezet típusa: alapítvány
Tisztség megnevezése: Titkár
Tagság kezdete: 2006.
Tagság vége:
Szervezet megnevezése: Közép-Európai
(KIMSZIM)

Improvizációs

Színházi

Műhely

Egyesület

Szervezet típusa: társadalami (civil) szervezet
Tisztség megnevezése:
Tagság kezdete: 2004
Tagság vége:

Delegáltság közigazgatási szervezetben
Delegáló szervezet megjelölése: nincs ilyen
Delegáló szervezet típusa:
Tisztség megnevezése:
Tagság kezdete:
Tagság vége:
Tudományos publikációk, kutatások
Tudományos publikációk megnevezése: Megkezdett doktori iskolai tevékenység, SOTE Mentálhigiénés
Intézete: Téma: Az erősen hierarchikus rendszerek hatása a
személyiségre, a hatalom és az autoritás hatásának vizsgálata a
"pszichodrámafilm",
mint
saját,
új
módszertani
eszköz
használatával. Idő hiányában a kutatási tevékenység szünetel.
Publikálás időpontja:
Kutatás megnevezése:
Kutatás kezdete:
Kutatás vége:

Tudományos fokozat nincs
Tudományos fokozat típusa:
Tudományos fokozat minősítése:
Tudományos fokozat tárgya:
Jelenlegi tanulmányok nincs
Jelenlegi tanulmányok megnevezése:
Intézmény megnevezése:
Kar megnevezése:
Szak megnevezése:
Képzés kezdete:
Képzés vége:
Évfolyam:
Tanulmányi szerződés nincs
Szerződést kötő szerv megnevezése:
Szerződéskötés ideje:
Kitüntetésre, dícséretre vonatkozó adatok
Kitüntetés, dícséret megnevezése: Miniszteri Dicséret
Kitüntetés, dícséret ideje: 2000.
Folyamatban lévő eljárás nincs
Eljáró neve:
Eljárás oka:
Eljárás típusa:
Eljárás kezdő dátuma:
Egyéb információk
Tagság titkos társaságban: nem
Társaság megnevezése:
1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: nem
Erőszak szervezet megnevezése:
Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 2018.11.22

-

