
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Neme: nő

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: 2016-

Foglalkozás/beosztás: igazgató

Főbb tevékenységek és feladatkörök: vezetés, igazgatás

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam: 2013-2016

Foglalkozás/beosztás: igazgató

Főbb tevékenységek és feladatkörök: vezetés, igazgatás

A munkáltató neve és címe:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

igazgató, tagintézmény-vezető

vezetés, igazgatás

2000-2013

áthelyezés

Mohács Térségi Általános Művelődési Központ, Völgyesi

Jenő Tag Általános Iskola, 7700 Mohács, Iskola u. 2.

nincs

7700 Mohács, Szabadság utca 1/A 1.em. 2sz.

nincs

69/795-206

Alabert Mária

magyar

zsuzsanna.lebo.kaszne@kk.gov.hu

Önéletrajz

Käszné Lebő Zsuzsanna

Lebő Zsuzsanna

Mohács, 1968. július 14.

férjezett

áthelyezés

társadalmi megbízatású oktatásért felelős

alpolgármester, Mohács-Szigeti Településrészi

Önkormányzat vezetője

2007-2013

Mohácsi Tankerületi Központ 7700 Mohács, Szabadság u. 

4-6.

KLIK Mohácsi Tankerület 7700 Mohács, Szabadság u. 4-

6.

f
é
n
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k
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Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

lemondás

Időtartam: 1989-2000

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök: nevelés, oktatás

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

4. Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól 

kezdve, és visszafelé haladva)

Időtartam: 2011-2013

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):
Université de Párizs IV.

Szak megnevezése:

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező): levelező

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):
kiváló

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

2011-2013

Végzettség:

Marketing Menedzser

Oktatási intézmény neve:

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):

nem releváns

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

levelező

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

kiváló

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

Management és marketing stratégia az Európai Unió 

szervezeti és területi rendszerében -  mesterképzés 

(MSc)

Területfefejlesztés: adottságok és lehetőségek Mohács 

városában

földrajz-biológia szakos, szaktanár

Management és marketing stratégia az Európai Unió 

szervezeti és területi rendszerében 

Mohács Város Önkormányzata, 7700 Mohács, Széchenyi

tér 1.

Újmohácsi Völgyesi Jenő Általános Iskola 7700 Mohács, 

Iskola u. 2.

Európai jogi struktúrák, Vezetés és szervezés, A 

könyvelés alapelvei, Pénzügyi tervezés, Közintézmények 

és vállalatok általános politikája, Kockázatelemzés, Az 

intézményrendszer és az intézmények irányítása, 

Beszerzés és logisztika, Reklám és kommunikációs 

stratégia, Pénzügyek és pénzügyi diagnosztika, Humán 

erőforrások menedzsmentje, Közgazdaságtan, Jogi 

alapismeretek, Közigazgatás és fenntartható fejlődés, 

Köz- és magánszektor finanszírozás.                        

Három hónapos gyakorlat: közigazgatás, Polgármesteri 

Hivatal - Mohács. 

A településmarketing eszközei Mohács város 

fejlesztésében

Párizsi Egyetem Sorbonne Párizs IV. kihelyezett képzése 

a budapesti Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán (1083 

Budapest, Jázmin u.10.)

Átszervezés következtében az intézmény tagintézmény 

lett, a munkaviszony folytonos maradt,  később a 

tagintézmény vezetője.

Igazgatási, fenntartói feladatok, munkaerőgazdálkodás

koordinálása, településfejlesztés, település és intézmény

üzemeltetés
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Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Iskolarendszerű képzés esetén

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Iskolarendszerű képzés esetén

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tanárképző Kar

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező): nappali

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): jó

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

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:

Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint 

adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Hallás utáni 

értés
Olvasás

német A1 A1

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

közigazgatási szakvizsga

Szövegértés

Nyelv

Tárgya: földrajz. Címe: A Mohácsi-Sziget 

kapcsolatrendszerének gazdasági értékelése    

Minősítése közepes                                          

Államvizsga: jeles

Nyelvvizsga típusa

2015 április

2013 december

1986-1990

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

közigazgatási alapvizsga

Vezetés elmélet, vezetéspszichológia, Az iskolavezetés 

elmélete, Közoktatásrendszertan, Az iskolák szakmai 

fejlesztése, Ágazati és területi iskolagazdálkodás, 

Tanügyigazgatási és  munkaügyi ismeretek, Tanügyjog 

és igazgatási ismeretek, Szakmai fejlesztés, 

szaktanácsadás, szakértés

1998-2000

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

távoktatás

Az igazgató tervező munkájának főbb területei és 

összetevői a közös igazgatású közoktatási intézményben  

Minősítése jeles

Természet- és Társadalomtudományi Kar

kiváló

Marketing tanulmányok, Humán erőforrások 

menedzsmentje, Beszerzés és logisztika, 

Eseménykommunikáció és krízishelyzetek 

menedzsmentje, Reklám,-és kommunikációs stratégia, 

Fogyasztók magatartása, alkupolitika, Innováció-és 

változásmenedzsment, Pénzügyi jog, Üzleti terv és 

vállalkozás, Minőségi termékek és szolgáltatások 

marketingje            

Janus Pannonius Tudományegyetem

Általános természetföldrajz, Csillagászat, Eurázsia, 

Kontinensek földrajza, Magyarország földrajza, 

Állatrendszertan, Állatszervezettan, Növényrendszertan, 

Környezetbiológia, Filozófia, Pszichológia, Pedagógia, 

Nevelés elmélet és gyakorlat, Tantárgypedagógia 

Budapesti Műszaki  Egyetem
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nincs

Projektek

Projekt megnevezése:

Projekt kezdeményezője: Mohács Város Önkormányzata

Projektszervezetben betöltött szerepe: szakmai vezető

Részvétel kezdete: 2008

Részvétel vége: 2011

Számítógép felhasználói ismeretek

Levelező rendszerek (Lotus Notes, MS Outlook):

Irodai alkalmazások (MS Office, Open Office):

Operációs rendszerek (MS Windows, Linux):

Általános informatikai rendszerismeret:

Számviteli/pénzügyi szoftverek:

Rendszergazdai ismeretek:

Internetes alkalmazások:

Programozási ismeretek:

Hardver ismeretek:

Hálózati ismeretek:

ECDL:

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: elnök

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúságért Közalapítvány

alap

nem értelmezhető

nem értelmezhető

gyakorlott

gyakorlott

gyakorlott

gyakorlott

gyakorlott

alap

Integrált mikrotérségi központok és hálózataik 

létrehozása    ROP DDOP 2007 3.1.2

alap

alap

nem releváns

nincs

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

2006

Jó kommunikációs és problémamegoldó készség, 

megbízható, pontos munkavégzés, jó szervező 

képesség. Kedvelt mozgás formák: jóga, természetjárás. 

Érdeklődési kör: természetgyógyászat.

"B" kategóriás jogosítvány

nem releváns
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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:

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:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Képzési idő (intézmény által ajánlott):

Aktuális évfolyam:

Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok

Szerződést kötő szerv megnevezése:

Szerződéskötés ideje:

Kitüntetésre vonatkozó adatok

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: 2017. június 30.

nem releváns

egy gyermek, Käsz Roland egyetemi hallgató

nem releváns

nincs

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

2011. október 10.

nem releváns

nem releváns

nincs

nem releváns

nem releváns

Baranya Megyei Önkormányzat Koltai Péter Díja

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns
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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! 
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