
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Neme: férfi

Születési hely, idő:

Családi állapot:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely):

Telefonszám(ok):

Fax:

E-mail:

Honlap:

2. Betöltött/betölteni kívánt beosztás, 

munkakör, foglalkozási terület

Milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen 

dolgozik/kíván dolgozni:

3. Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól 

kezdve, és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött 

állást is beleértve)

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

folyamatos

Kommunikációs igazgató

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Ady E. u. 9.

5000 Szolnok, Konstantin u. 8. II. 5.

20-9423-785

Földes Éva

nős

magyar

Önéletrajz

SZUTORISZ-SZÜGYI CSONGOR

Szolnok, 1957. június 29.

56-503-484

szutorisz@ph.szolnok.hu

www.szolnok.hu

Igazgató, Humán Igazgatóság

Az oktatás, kultúra, ifjúság, sport, egészségügy,

szociális és gyermekvédellemel, integrációval,

civilszervezetekkel, turizmus-marketinggel kapcsolatos

területek szakmai irányítása (ld. mint 1998-2002)

2007.01.04.-

megyeközponti tankerület igazgató (Szolnok)

2003.01.15.-2007.01.03.

közös megegyezés

2005.08.01.-2007.01.03.

A főiskola külső, belső PR-jének és kommunikációjának

megszervezése, irányítása, a honlap felügyelete. A PR

és pályázati csoport felügyelete.

Felnőttképzési igazgató

A Felnőttképzési Központ vezetése, szakirányú

továbbképzések, felsőfokú szakképzések, pedagógus

továbbképzések, OKJ-ben szereplő, nyelvi- és egyéb

tanfolyamok szervezése, indítása, programok

kidolgozása/kidolgoztatása.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

fénykép
helye
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A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Ady E. u. 9.

közös megegyezés

1998.12.01.-2003.07.09.

Főosztályvezető, Humán Közszolgáltatások Főosztálya

A közel 50 fős, 5 osztályra tagolódó főosztály feladata

volt Szolnok város nevelési-oktatási, közművelődési,

kulturális, egészségügyi, szociális, gyermek- és

ifjúságvédelmi, gyámügyi, foglalkoztatáspolitikai,

ifjúsági, sport területein működő intézményrendszer

szakmai munkájának szervezése, segítése,

menedzselése, tevékenységük összehangolása,

amelynek érdekében kölcsönös kapcsolatot, korrekt

együttműködést kellett kialakítani az intézményekkel,

civil-, érdekvédelmi-, társadalmi-, egyházi

szervezetekkel, hivatalokkal. Főosztályunk készítette

elő az önkormányzat közgyűlésének, bizottságainak az

előterjesztések, tájékoztatók, rendelettervezetek,

koncepciók közel felét, majd biztosította a rendeletek,

határozatok érvényesülését, végrehajtását.

Közreműködtünk a főosztály feladatkörébe tartozóan a

polgármesteri és a jegyzői államigazgatási feladat és

hatáskörök, hatósági jogkörök ellátásában.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

felmentés vezetői megbízás alól

1990.08.01.-1998.11.30.

Igazgató

Az állami gondoskodásban lévő, intézetben elhelyezett

gyermekek és fiatalok ellátásának korszerűsítésén,

szakmai megújításán dolgoztam kollégáimmal együtt.

Magyarországon először alakítottunk át, bontottunk le

egy nagy gyermekvédelmi intézményt, a Szolnoki

Gyermekvárost, a gondozottaknak korszerű ellátási

formákat biztosítva (lakóotthonok, hivatásos nevelő

szülők, félutasház stb.), évekkel megelőzve az ezt

előíró 1997-es gyermekvédelmi törvényt.

Megteremtettük a lehetőségét a térségben különböző

hátránnyal rendelkező fiatalok iskolai

felzárkóztatásának és szakképzésének

(fogyatékosságok, részképesség zavarok, gyenge-

hiányos ismeretanyag és motiváció, hátrányos

szociokulturális háttér, 20 %-uk állami

gondoskodásban volt, 50%-uk roma származású). 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképző Iskola és

Gyermekotthon

5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.

végleges közig. áthelyezés
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Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

A munkáltató neve és címe:

Időtartam: 1993 - 2013

Főbb tevékenységek és megbízások:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése: kiváló (5,00)

1992. szeptember - 1994. június

Bölcsészettudományi kar

Okleveles mentálhigiénikus

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Bölcsészettudományi kar

levelező

Oktatáselmélet, nevelésfilozófia, kutatás módszertan, 

pedagógiai és kognitív pszichológia, oktatás módszerei 

és stratégiái,összehasonlító pedagógia

Szolnoki Gyermekváros

5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.

levelező, kiegészítő

1986.08.15.-1990.07.31.

Tanár

Az iskola a 80-as évek közepén kapcsolódott a Zsolnai-

féle képességfejlesztő pedagógiai program szerinti

oktatásba, nevelésbe. A kezdetektől részt vettem én is

e program helyi megvalósításában, több tantárgyat

tanítottam a négy év alatt 3-8. évfolyamon. Részt

vettem a programhoz kapcsolódó 3. és 4. osztályos

számítástechnikai tankönyv írásában, a hozzá

kacsolódó programok elkészítésében

Kodály Zoltán Ének-zene Tagozatos Általános Iskola

5000 Szolnok, Kassai út  29.

áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyba

1981.07.01.-1986.08.14.

Csoportvezető nevelőtanár

Állami gondoskodásban élő fiatalok teljes ellátásának

biztosítása. Szocializációs-reszocializációs folyamatok

irányítása 20-24 fős serdülők csoportjában - 4 fős

nevelői team-mel.

Szolnoki Gyermekváros

5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.

áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyba

Szutorisz Bt

áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyba

kiváló (4,97)

Pedagógia történet 

Adalékok az egyházasdengelegi ágost. hitv. 

evangélikus elemi népiskola történetéhez, korabeli 

dokumentumok alapján

jeles (5)

szakértői, oktatási, felnőttképzési, tréneri 

(kommunikációs, asszertív, csapatépítő stb.), 

szaktanácsadói feladatok

1981.07.01.-1986.08.14.

Csoportvezető nevelőtanár

Állami gondoskodásban élő fiatalok teljes ellátásának

biztosítása. Szocializációs-reszocializációs folyamatok

irányítása 20-24 fős serdülők csoportjában - 4 fős

nevelői team-mel.
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A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Krízisintervenció,  menthálhigiéné  

 Örökbefogadás és/vagy elfogadás  

 jeles (5)

Szociológia, szociálpolitika, általános fejlődés-  és 

személyiséglélektan, pszichopatológia, kommunikáció 

elmélet, csoportdinamika, családterápia, 

krízisintervenció, önismeret: pszichodráma, autogén 

tréning
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Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése:

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák

Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint 

adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Hallás utáni 

értés
Olvasás Társalgás

Folyamatos 

beszéd

angol A1 A1 A1 A1

algebra, analízis, geometria, mechanika, 

elektromosságtan, optika, termodinamika, atomfizika, 

pszichológia, pedagógia

közigazgatási alapvizsga

Matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

nappali

közepes

Pszichológia  

A kreativitás és a szociometriai státus 

összefüggéseinek vizsgálata

   jeles (5)

Pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

levelező

közepes

Fejlődéspszichológia, szociálpszichológia, 

pszichoterápia alapjai, funkcionális anatómia, deviáns 

viselkedés lélektana, személyiségfejlesztés, 

gyógypedagógia alapjai

1976. szeptember - 1981. június

1985. szeptember - 1987. június

Nyelv

Szövegértés

1990-2012

ezen időszakban több száz órányi (10-400 órás) 

képzésen vettem részt, amelyek jelentős részben a 

vezetői ismeretek, biz. szakmai ismeretek ill. a 

személyes hatékonyság növeléséhez tréningek 

(kommunikációs, asszertív, önismereti: pl. 400 órás 

pszichodráma) voltak ill. tréner képzések

Beszéd

közigazgatási szakvizsga

2000

1999
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Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

Szervezési készségek és kompetenciák

(pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)

vezető koordi-nátor tag
adminiszt-

rátor

p

é

n
projekt x x x

egyéb x x x

Részletes leírás:

Számítógép-felhasználói készségek és 

kompetenciák

Felhasználói szintű ismeretek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet) vagy 

magasabb szintű készségek (pl. programozás):

Egyéb készségek és kompetenciák

(amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. 

hobbi, sport, stb.):

Járművezetői engedély

Jogosítvány, járműkategória:

Katonai szolgálatra vonatkozó adatok

Szolgálatteljesítés helye:

Szolgálat kezdete:

Szolgálat vége:

Az ott szerzett szakképesítés megjelölése:

6. Kiegészítő információk 
(kitöltése nem kötelező)

Tagság gazdasági társaságban

Társaság megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Tagság egyéb szervezetben

(egyéb gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil 

szervezetben, köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában)

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Nyelvvizsga típusa

Szutorisz Szolgáltató Betéti társaság

1993. július

kültag

kuratóriumi elnök

"Útravaló" Alapítvány (megyei gyermekvédelmi 

alapítvány) 

1991-

B1

24. éve magasabb vezetői beosztásomból adódóan 

folyamatosan több nagyobb projekt/folyamat/program 

vezetését, irányítását, koordinálását, felügyeletét 

végzem, vagy más felügyelete alá tartozó 

programokban veszek részt személyesen vagy 

munkatársaimmal

Nyelvvizsga foka

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 

prezentációkészítés, internet

személyes vezetői kompetenciáim grafológiai 

elemzését mellékelem (jelenlegi munkahelyemen a 

vezetői készségek fejlesztési tervéhez készült)

 hobbi, sport: kirándulás-túrázás, teremfoci, zene, 

olvasás
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Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Delegáltság közigazgatási szakmai 

szervezetekben, testületekben

(pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány- és 

tárcaközi bizottságok, szakértői munkacsoportok)

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

1998

Országos Lakásotthoni Egyesület 

NEFMI/EMMI

2011-

alelnök

Szolnoki Főiskola Gazdasági Tanács

ENCORE Magyar Konfliktuspedagógiai Alapítvány

1992

 2013.

tag

2010-

1996

1995

1998

FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége) 

magyarországi egyesülete

1995

1999

ellenőrző bizottsági tag

a  Rotary Club Szolnok Egyesület 

1999-

tag, 2 évig alelnök, 2005-2006 soros elnök

Észak Alföldi Operatív Program akcióterveinek 4. 

prioritásába tartozó Oktatási-nevelési intézmények 

konstrukció bíráló bizottságai

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

2006

kuratóriumi tag

elnökségi tag

„Antropos” Mentálhigiénés Egyesület 

Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT)/ és ezen 

belül Szakértői ügyekkel foglalkozó albizottság

Megyei Jogú Városok Szövetsége

tag

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 

/ és ezen belül: Stratégiai és elemző albizottság 

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Tanács

2008

2008-

tag / tag - 2012-től vezető

2013. törvény erejénél fogva megszünt a testület

2012

tag / albizottság vezető
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Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Szervezet, testület megnevezése:

Delegáló megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos publikációk, kutatások címe, témája:

Tudományos fokozat

Tudományos fokozat típusa:

Tudományos fokozat minősítése:

Tudományos fokozat tárgya:

Jelenlegi tanulmányok

Jelenlegi tanulmányok megnevezése:

Intézmény megnevezése:

Kar megnevezése:

Szak megnevezése:

Képzési idő (intézmény által ajánlott):

Aktuális évfolyam:

Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok

Szerződést kötő szerv megnevezése:

Szerződéskötés ideje:

Kitüntetésre vonatkozó adatok

Kitüntetés megnevezése:

Kitüntetés ideje:

Kitüntetés megnevezése:

Kitüntetés ideje:

Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. 

fegyelmi) vonatkozó adatok

Eljárás típusa:

Eljáró neve:

Eljárás oka:

Egyéb információk

Tagság titkos társaságban: nem

Társaság megnevezése:

1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: nem

Erőszakszervezet megnevezése:

Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei 

száma:

Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 2012.09.23

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Polgári

Tagozata

2011

1995

tag, 2010-ben (utolsó) soros elnök

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Tanács

Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata

1994

külső bizottsági tag 

2007

4 felnőtt gyermekem van

JNSZ Megyei Közgyűlés Művelődési és Népjóléti 

Bizottsága

1990

Batthyány-Strattmann László díj 

2011   (törvény erejénél fogva megszüntek a Tanácsok)
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7. Mellékletek
(csatolásuk akkor kötelező, ha a pályázatot kiíró szerv 

vagy a munkáltató előírja)                                                   

Kérjük, jelölje a csatolás tényét a melléklet neve 

mellett! 

Diplomák és egyéb végzettségek másolata

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos fokozat esetén témavázlat

 

mellékelve
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