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Időtartam
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Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2019. május 01-től
Tananyagfejlesztő, képzési koordinátor, tréner
Tevékenységem a különböző megbízókhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, fejlesztőfelkészítő előadások tartása. Témaközök: esélyegyenlőség, érzékenyítő tréning, kommunikációs
tréning, mentorálás és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása módszertani előadás, életúttervezési és gazdálkodási tréning, álláskeresési és pályaorientációs tréning, etika és életvitel tréning.
Tanácsadóként e témakörökben folyamatos szolgáltatást nyújtok. Egy trénertársammal társszerzőként
részt vettem az „Emelt szintű mentorképzés az Útravaló ösztöndíjprogramban” megnevezésű projekt
képzési és módszertani dokumentumának megalkotásában és moodle platformra optimalizálásában,
melyből több mint 3000 hazai pedagógus sajátíthatta el a mentorálás gyakorlati praktikáit.
Hazai és nemzetközi felnőttképzési konferenciák rendszeres előadója vagyok.
Freelancer
Felnőttoktatás, tanácsadás oktatás-menedzsment, felzárkóztatás, tananyagfejlesztés
2015. május 01-től 2019. április 30.
projektkoordinátor, tréner, tanácsadó, ügyvezető
Feladatom a Nonprofit KFT. ügyfélköréhez kapcsolódó szerződések teljesítésének koordinálása, a
partnerségbe vont Siófoki Tankerületi Központ teljes intézménystruktúrájához kapcsolódó
projektgenerálás, megvalósulási koordináció,
pályázatkészítés, humán tanácsadás. A 46
intézményhez kapcsolódóan jelen dokumentum elkészültéig mindösszesen 1.4milliárd értékű
fejlesztési projekt, 3490 gyermek iskolán kívüli kompetenciafejlesztése, 2 innováció bevezetése,
valamint 9 projekt kidolgozása és sikeres pályázati menedzselése, további 29 projekt koordinációja a
feladatköröm.
Mindemellett 2013 óta az általam megalkotott „Éber Tudat” tréning fejlesztését, társadalmasítását,
felzárkóztató foglalkozások tartását is e vállalkozás keretei között látom el. Az előadás részletei
Magyarországon kívül a PTE partneregyetemein (Würzburg, Belgrád, Brno) valamint a Delhi
Egyetem Swami Shraddhanand College-ban „Mindful Thinking” címmel is elhangzottak, illetve a
Pécsi Tudományegyetemen DVD is készült a Summer School kazah résztvevőinek.

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
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Zen-Rei Felnőttképzési és Humán Szolgáltató Nonprofit KFT.
Oktatás-igazgatás, projektmenedzsment, hátrányos térségek felzárkóztatása, felnőttoktatás
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2014. május 01-től 2015. április 30.
Esélyegyenlőségi mentor
„Fiatal álláskeresők foglalkoztatása a deviancia prevenciót és ifjúsági közösségépítést megvalósító
Somogyi Fiatalok Egyesületénél” projekt foglalkoztatási inkubáció, mentorálás, felzárkóztató
tréningek megvalósítása. Projekt bevonási és inkubációs metodika kidolgozása és működtetése. A
bevont munkavállalók /8 fő/ esélyegyenlőségi mentorálása, munkavállalási, orientációs tanácsadás.
Projekt főösszeg: 28,5 mó Ft
Somogyi Fiatalok Egyesülete Közhasznú Egyesület, Kaposvár
Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedéséhez kapcsolódó projekt, Hátrányos helyzetűek
felzárkóztatása, foglalkoztatás
2013. október 01-től 2015. április 30.
Megvalósulási koordinátor
„Jó szakmát tanulni! – Hátrányos helyzetű diákok szakmához segítése a BNI
Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolában” - TÁMOP-3.3.10.B projekt
keretében szakmai terv-készítés, megvalósulás koordinálása
Projekt főösszeg: 46 mó Ft
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest
Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedéséhez kapcsolódó projekt,
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, kompetenciafejlesztés, társadalmi
befogadás erősítése
2012. augusztus 02-től 2014. január 31.
Szakmai vezető, esélyegyenlőségi mentor
'ZSUTI'' Foglalkoztatási program Békés megye perifériáján projekt munkaerőpiaci képzés,
foglalkoztatási inkubáció, mentorálás, felzárkóztató tréningek megvalósítása keretében szakmai
vezetői feladatok ellátása. Projekt szakmai megvalósulás folyamat-koordináció, kapcsolattartás,
bevonási és inkubációs metodika kidolgozása és működtetése. A bevont munkavállalók /30fő/
esélyegyenlőségi mentorálása, munkavállalási, orientációs tanácsadás.
Projekt főösszeg: 75 mó Ft
E-Amarodrom Roma Identitás Kulturális, Hagyományőrző és Érdekvédő KH Egyesület, Kétsoprony
Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedéséhez kapcsolódó projekt, Hátrányos helyzetűek
munkaerőpiaci képzése, foglalkoztatás

A munkáltató neve és címe

2010. május 01-től 2012. április 18.
Megvalósulási koordinátor
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás gesztorságával TÁMOP 2.2.3
alatt megvalósuló „Négy kistérség – egy projekt” megnevezésű projektben a projekt munkaterv
egységes szerkezetbe foglalása, a projekt adminisztrációs folyamatainak összehangolása, az egyes
teljesítés-igazolásokhoz kapcsolódó dokumentumok meglétének ellenőrzése, hiányosságok esetén
jelzőrendszer működtetése, a projekt megvalósítás során végzett tevékenységek egymásra épülésének
és relevanciájának vizsgálata. Projekt főösszeg: 223 mó Ft
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás, Marcali

Tevékenység típusa, ágazat

Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedéséhez kapcsolódó projekt, szakképzés

Időtartam

2009. október 01-től 2011. augusztus 30.

Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

projektasszisztens
Somogy Megye Önkormányzata Térségi Integrált szakképző Központ létrehozása projekt
infrastrukturális beruházása keretében beszerzési-szállítási koordináció, rendezvények valamint
kapcsolódó disszeminációs feladatok koordinálása, rendezvényi moderátor, valamint a teljes projekt
megvalósuláshoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése, megvalósulás központi és helyszíni
ellenőrzésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség teljesítése. .Projekt főösszeg 1.2 mrd Ft
Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár, Csokonai u. 3.
Térségi Infrastruktúra-fejlesztés Operatív Program 3.1.1 intézkedéséhez kapcsolódó projekt,
beruházás

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

2008. december 01.-től 2010.november 30.
projektasszisztens
Somogy Megye Önkormányzata Térségi Integrált szakképző Központ létrehozása projekt
infrastrukturális beruházása keretében beszerzési-szállítási koordináció, rendezvények valamint
kapcsolódó disszeminációs feladatok koordinálása, rendezvényi moderátor, valamint a kapcsolódó
dokumentációk elkészítése, megvalósulás központi és helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség teljesítése. .Projekt főösszeg 460 mó Ft
Somogy Megyei Önkormányzat, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.3 intézkedéséhez kapcsolódó projekt, szakképzés
2006. január 21.-től 2008.január 20.-ig
Disszeminátor
Kaposvári kistérségben megvalósuló foglalkoztatási paktum kialakítási projekt kommunikációs rend
kialakítása, nyitó és záró konferencia valamint 8 mikrotérségi work-shop előkészítése és bonyolítása,
foglalkoztatási stratégia egységes szerkezetbe foglalása, paktum szöveg és ügyrend előkészítése,
szervezetanamnézis eljárásrend kidolgozásában részvétel. A projekt kapcsán bevont foglalkoztatók
részére munkaerőpiaci innovációs stratégiai tervezés támogatása, hátrányos helyzetű munkanélküliek
kistérségi foglalkoztatásának ösztönzése. Projekt főösszeg 52 mó Ft
NOSZA Alapítvány 7400 Kaposvár, Füredi u. 45.-47.
Regionális Operatív Program 2.3.1 intézkedéséhez kapcsolódó projekt, non-profit
2005. július 01.-tól 2007.április 30.-ig
Termelésirányító, foglalkoztatási koordinátor, mentor
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók köztük a romák részére kidolgozott képzési és
foglalkoztatási projektben 36 fő munkaerőpiaci reintegrációjához kapcsolódó bevonási, mentorálási,
pszicho-szociális gondozási képzési, valamint első gazdaságba helyezési feladatok koordinálása. Új
típusú non-profit szolgáltatások kidolgozása. Projekt főösszeg 112 mó Ft
NOSZA Alapítvány 7400 Kaposvár, Füredi u. 45.-47.
Humán-erőforrás Operatív Program 2.3.1 intézkedéséhez kapcsolódó projekt-menedzsment, nonprofit

Időtartam

2004. október 01-től 2005.szeptember 31.-ig

Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Projektvezető
10 fő munkanélküli személy részére távmunkahely kialakítása, bevontak munkaerőpiaci
reintegrációja, belső képzés kidolgozása és megvalósítása, kommunikációs és feladat-ellátási
rendszer kialakítása és működtetése, projekt kidolgozás, működtetés, beszámoló. Projekt főösszeg:
11.5 mó Ft
NOSZA Alapítvány 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 7.
Menedzsment, non-profit

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
Tevékenység típusa, ágazat
A munkáltató neve és címe

2003. szeptember 01-től 2004.augusztus 31.-ig
Projektvezető
10 fő munkerőpiacon hátrányos helyzetű személy részére képzési és foglalkoztatási projekt
kidolgozása, megvalósítása eszközbeszerzési, felzárkóztatási és munkaerőpiaci integrációs
tevékenységgel, projekt kidolgozás, megvalósítás, beszámoló.
Menedzsment, non-profit
NOSZA Alapítvány 7400 Kaposvár, Teleki u. 15. majd Ady Endre u. 7.

Időtartam
Foglalkozás / beosztás

2002. szeptember 01.-től 2003.március 31.-ig
Projektvezető

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Innovációs Gazdaságélénkítési projekt kidolgozása és megvalósítása Somogy megyei Kis és
középvállalkozók részére work-shopokkal és interjúkkal. Szervezetfejlesztési és menedzsment
tanácsadás megvalósítása. Projekt főösszeg 17mó Ft
NOSZA Alapítvány 7400 Kaposvár, Teleki u. 15.
Menedzsment, non-profit

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

1997- 2002
Tanácsadó
Üzletviteli és erőforrás tanácsadás vállalkozások és civil szervezetek számára

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe

1996–1997
Material kontroller
Hazánkban állomásozó SFOR erők szükségleteinek feldolgozása, erőforrás-menedzselés, nemzetközi
kapcsolattartás
Brown & Root Services Corporation
Local Services, HUN - Kaposvár, Dombóvári út 1.
Contact & management Center: USA, Houston
Logisztika

Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Egyéni vállalkozás, 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19./a
Piac és közvélemény kutatás, üzletviteli tanácsadás, tréningek

1994–1996
Regionális vezető
szervezetfejlesztés, marketing, emberi erőforrás gazdálkodás, válságmenedzselés
Bionet Magyarország Kft., 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 19.
Kereskedelem, marketing

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint

2018 – jelenleg is
Neveléstudományi doktori képzés
Neveléstörténet és nevelésszociológia, pszichológia, oktatáspolitika, . A tanárképzés történetének
vizsgálata, tágabban a pedagógus professzió történetének kutatása; a történeti és összehasonlító
szempontú tankönyvkutatások folytatása; a komparatív szemléletű neveléstörténet művelése;
valamint az iskola- és tantárgytörténet.
Pécsi Tudományegyetem BTK, Neveléstudományi Doktori Iskola
Phd

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint

2016 – j2018
Okleveles Andragógus
Andragógiai kutatások és fejlesztések, Hátrányos helyzet és az írástudatlanság felszámolása,
Nemzetközi felnőttképzési politikák.
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógiai é Vidékfejlesztési Kar

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

2011 – 2014
Andragógia BA – Munkavállalási tanácsadó szakirány, Felnőttképzési szervező szakirány
Pedagógia, Szociológia, Kutatásmódszertan, Pszichológia, Művelődéstörténet, Munkaerőpiaci
szegregáció, Andragógia, Jogi alapismeretek, Gazdaságtörténet, Makro és Mikro ökonómia,
Filozófia, Kommunikáció.
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi erőforrás - Fejlesztési Kar

Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint
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Master, felsőfok

Bachelor, felsőfok
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Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint

2000. szeptember 1. - 2001. március 30.
Térségmenedzser
Projektmenedzsment, Területfejlesztés, Szakmai elmélet és gyakorlat, szakmai angol nyelv

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint

2000. március 01. - 2001. március. 29.
54 3434 05 Non-profit Menedzser
Civil szervezetek alakítása, működtetése, közhasznúság, forrásteremtés, menedzsment

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Országos besorolás szerinti
szint

1990-1994
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola
Általános állattenyésztő és állategészségügyi ismeretek

Ezópus Tanoda Kaposvár
Szakirányú továbbképzés

Állampolgári Tanulmányok Központja
Szakirányú felsőfok

Szakközépiskolai érettségi
Középfok

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

Magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)
Angol
Német
Orosz

Szövegértés
Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos beszéd

jó

4

jó

4

kiváló

5

jó

4

jó

4

közepes

3

közepes

3

elégs

2

elégs

2

elégs

2

közepes

3

elégs

2

elégs

2

elégs

2

elégs

2

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és
kompetenciák

Megfelelő időbeosztással megfelelő teljesítményt tudok csapatban is nyújtani. Megszerzett tapasztalataim
alapján elsősorban saját képességemre támaszkodom. Jól elhatárolt felelősségi rendszerben nyújtom a
tőlem elvárt maximumot. Jó motivátor vagyok, pozitívan gondolkozom.

Szervezési készségek és
kompetenciák

Képes vagyok egy adott területen végzendő feladatok koordinálására és rendszerezésére. Gyors
gondolkodású, kreatív ember vagyok, aki képes gyors megoldási javaslatokkal előállni. Képes vagyok
rendszeralapok létrehozására.

Műszaki készségek és
kompetenciák

Képes vagyok egyszerűbb elektronikai és műszaki berendezések hibáinak feltárására és kijavításukra.
Pályám során számos tapasztalatot szereztem építőipari, mezőgazdasági, faipari területen, így
alapfeladatok elvégzésére alkalmas vagyok.
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Számítógép-felhasználói
készségek és
kompetenciák

ECDL vizsgával rendelkezem, a számítógépet 18 éve napi rendszerességgel használom, MS DOS,
Windows, IOS, MacOS operációs rendszerekben, MS Office alkalmazásokban kiváló tudással
rendelkezem.

Művészi készségek és
kompetenciák

Elsősorban költészettel foglalkozom, bár a próza és regényírási is érdekel. Rendszeresen publikálok,
2008-ban LIM emlékdíjban részesültem. Ezen kívül érdekel a festészet és a szobrászat.

Egyéb készségek és
kompetenciák

Rendszeres sporttevékenységet végzek, nehézatlétikai területen: Judo. Övfokozatom 2 kyu. 2013 óta
rendszeresen – eddig 7 alkalommal - veszek részt nemzetközi kutatási projektekben melyek az UNESCO,
az EAEA, az ESRALE partnerségével valósulnak meg. E tevékenység eredményeképpen nemzetközi
kapcsolatrendszer alakult ki, a hazai felzárkóztatási és felnőttképzési folyamatokról angol nyelven
publikálok, valamint információval és tapasztalati tudással rendelkezem a legfrissebb felzárkóztatási
gyakorlatokról és nemzetközi tapasztalatokról.

Járművezetői engedély(ek)

1995 óta rendelkezem „B” kategóriás járművezetői engedéllyel
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