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SZAKMAI TAPASZTALAT 

 

 

 
 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

 
 

Reflexológus, Fülakupunktúrás Addiktológus 
Egészségügyi vállalkozó/Magánrendelő: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 25/A. fsz.1. 

▪ Az orvosi terápiát kiegészítő természetgyógyászati magán-egészségügyi szolgáltatások biztosítása 
prevenciós, terápiás, rehabilitációs célból reflexológia, fülakupunktúrás addiktológia, akupresszúra 
állapotfelmérések és kezelések formájában gyermekek, felnőttek részére. 

▪ Egyéb szolgáltatások: mentálhigiénés konzultáció, Pránanadi ®kezelések, Nogier és Brenner 
fülakupunktúra. 

2016.07.23-tól jelenleg is 

Egészségügy/magánrendelés  

Projektmenedzser 
Megbízás/Békés Megyei Szociális,Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ: 5600 Békéscsaba, 
Degré u.59. 

EFOP-1.2.7-16-2017-00018.sz. „Útravaló”a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban 
élő ellátottak részére projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért 
menedzseri feladatok végzése. 

2018.02.01-től jelenleg is 

Gyermekvédelem 

Gyermekvédelmi gyám 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 
Békéscsaba, Degré u.59.  Honlap: www.fago.hu 

▪ 18 év alatti gyermekek törvényes képviselete és érdekképviselete jelenleg 32 fő gyermek esetében.  
▪ Vérszerinti hozzátartozóikkal a kapcsolattartás kialakítása és fenntartása, a hazagondozás segítése. 
▪ Ügyintézés: személyes okmányok, családi pótlék, árvasági ellátás, egészségügyi, oktatási, 

igazságszolgáltatási.  
▪ Együttműködés oktatási, egészségügyi intézményeikkel, rendőrség, bíróság, pártfogó-felügyelet, a 

gondozási helyeikkel: Speciális gyermekotthon, Javító-nevelő intézet, Különleges gyermekotthon, 
Fogyatékos Személyek Ápoló_Gondozó Otthona, Lakásotthon: speciális, különleges, Nevelőszülő 
(SZGYF hálózat, Ref.Egyház Hálózat, Szent Ágota Hálózat. 

▪ Vagyonkezelői feladat ellátása. 

2016.01.20-tól jelenleg is 

Gyermekvédelem  

Szakmai Támogató Hálózat tag 2014.09.01-től 2015.10.31. 

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Honlap: 
http://www.egeszseg.hu 
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TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” kiemelt projekt 
vonatkozásában Szakmai Támogató Hálózat tag munkakör keretében szakértői feladat ellátása 

- az iskolai, közösségi, munkahelyi színtéren szakmai hálózatépítés egészségfejlesztő 
kezdeményezés illetve jó gyakorlat gyűjtése és leírása, workshopok megvalósítása 

- az iskolai, munkahelyi, közösségi színtér egészségfejlesztő programok minőségértékelése 
a minőségbiztosítási rendszerben a területi felügyeleti/program-monitorozási feladatok 

 
TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 „A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai 
támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése  Szakmai Támogató Hálózat tag 
munkakör keretében szakértői feladat ellátása: a közösségi színtéren szabadidő-sportolói  
kezdeményezés felkutatása,  jó gyakorlat gyűjtése és leírása, workshopok megvalósítása, 
ismeretterjesztő kutatási kiadványok eljuttatása 
 
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „TIE program/Teljes-körű Iskolai Egészségfejlesztés)” - 
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi 
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán 
kívüli szereplők bevonásával” 

- Területi felügyelő/auditor munkakör ellátása: „Egészségfejlesztő Programok 
minőségértékelése a minőségbiztosítási rendszerben monitorozás keretében” 
egészségfejlesztő programok: az általános iskolás tanulók életvezetéséhez szükséges 
egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése, a megfelelő egészségtudatos 
szemléletmód kialakítása általános iskolás korban, a gyermekek, tanulók (mindennapos) 
egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és 
ezek viselkedésbe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás 
programok megvalósításával. 

 
TÁMOP 6.1.2.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése Helyi 
kommunikátor munkakör ellátása a Szeghalom-Békési járásban:  
- Lokális lakossági egészségfejlesztő programok megvalósítása (életmódklub,egészségnap), 
szükségletfelmérés, egészségfejlesztő tevékenységek szervezése és kommunikációja, jó 
gyakorlat gyűjtés. 

Egészségügyi ágazat/egészségfejlesztés 

Projekt Szakmai koordinátor 
Mentálhigiénés Egyesület, Békés, Borosgyán u. 1/1.   Honlap: http://bekesmenta.hu/ 

▪ TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0024 számú, „TÁ-MASZ A hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését 
segítő támogató szolgáltatások kialakítása Békés Megyében” című projektben a projekt Kerti 
Munkás (16 fő) és Mezőgazdasági Munkás (16 fő) OKJ képzés szakmai feladatainak terv és cél 
szerinti irányítása: szakmai tanácsadások munkáltatók számára, munkahelyi gyakorlat szervezése, 
Időközi és záró PEJ munkálataiban részvétel, együttműködés a Konzorciumi partnerrel, 
személyzettel,  célcsoporttal, a Képző Intézménnyel, munkáltatókkal, elhelyezkedés segítése, 
lemorzsolódás kezelés. 

2013.06.01-től 2015.01.31. 

Gyermekvédelem/utógondozottak körében munkaerő-piaci képzés és foglalkoztatás  

Intézményvezető 2006-2013. 

Mentálhigiénés Egyesület, Békés, Borosgyán u. 1/1.   Honlap: http://bekesmenta.hu/ 
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Szociális alapszolgáltatások vezetése (közösségi, nappali, alacsonyküszöbű szolgáltatás-pályázati, 
elterelés: megelőző-felvilágosító), Pszichiátriai betegek, 16 éven felüli szenvedélybetegek részére 
Csoportok vezetése: támogató, önismereti, szenvedély,  
Önkéntes képzés, ellátotti önkormányzat működésének segítése 
Működtetési feltételek (személyi, tárgyi, pénzügyi) folyamatos biztosítása és fejlesztése pályázati 
források által 
 
Projekt menedzseri tapasztalat 
-SZOC-11-ALT-SSZ-1-0143/SSZ-071/0-2011. SSZ-051/0-2008 Békés Mérték Közösségi Ház 
Szenvedélybetegek közösségi ellátása a békéscsabai kistérségben projekt menedzser 2006-2013-ig 
-SZOC-11-ALT-PSZ-1-0080/PSZ-038/0-2011. PSZ-068/0-2008 Békés Mérték Közösségi Ház 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása a békéscsabai kistérségben projekt menedzser 2006-2013-ig 
-SZOC-11-ALT-SSZ-1-0047/SSZ-077/0-2011. Békési Mentálhigiénés Szolgálat Szenvedélybetegek 
közösségi ellátása a Békés kistérségben projekt menedzser 2006-2013-ig 
- F/001051/09, F/000812/09/FSZ-305/0-2009 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
Szolgáltatásfejlesztés: tárgyi feltételek, szupervízió biztosítása  

Szociális ágazat/ szociális alapszolgáltatások pszichiátriai és szenvedélybetegek részére  

Mentálhigiénés szakember 
Csachó Egészségügyi Szolgáltató B.T. Hospice otthonápolási Szolgálat 5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári u.103. 

▪ Otthoni hospice ellátásban mentálhigiénés konzultáció feladat végzése felnőttkorú onkológiai 
betegek és az otthonápolási szolgálat dolgozói körében 

2003-tól jelenleg is 

Egészségügyi ágazat/otthoni egészségügyi alap,-szakápolás keretében hospice ellátás 

 Regionális módszertani vezető 
Mentálhigiénés Egyesület, Békés, Borosgyán u. 1/1.   Honlap: http://bekesmenta.hu/ 

Projekt menedzseri tapasztalat 
50147-28/2010-016 SZFŐ Szociális és Munkaügyi Minisztérium, ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 
Regionális Módszertani Intézmény 2008. kijelölésére kiírt pályázat a Dél-Alföldi Regionális 
Módszertani Intézmény- A Dél-Alföldi Régióban A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek 
ellátásával foglalkozó szociális intézmények módszertani segítése; konzorciumi partnerségben a 
Mentálhigiénés Egyesület projektjének projektmenedzselése. 
A Dél-alföldi régióban működő illetve új belépő elindítás alatt álló pszichiátriai/szenvedélybeteg ellátó 
szociális intézmények működtetésének, szolgáltatásainak gyakorlati útmutatásokkal történő segítése, 
Dél-alföldi pszichiátriai/szenvedélybetegek szociális módszertanának vezetése: jogszabály alkotási 
folyamatban való részvétel, hatályos jogszabályok végrehajtásainak ellenőrzése/mentorálása, 
országos módszertani munkacsoportokban való részvétel: pszichiátriai és addiktológiai, szakmai 
programok véleményezésének, fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos állapot vizsgálatának 
szakértése, települési szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése, szociális humán-
erőforrásfejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása, szociális kutatások kezdeményezése, 
szolgáltatás innováció, fejlesztő tevékenység. 
 
Szakértői tevékenység 
TÁMOP-5.4.1.-12/1-2012-0001. kiemelt projektben szakértői tevékenység végzése a 
szenvedélybeteg ellátás országos munkacsoportjában 

2008-2012 

Szociális ágazat/pszichiátriai és addiktológiai módszertan 

Békés megyei módszertani osztályvezető 
Békés Megyei Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona – Szociális Módszertani Intézmény 5600 
Békéscsaba, Degré u.59.  Honlap: www.fago.hu 

▪ Békés megyében működő vagy elindítás alatt álló szociális intézmények működtetésének, 
szolgáltatásainak gyakorlati útmutatásokkal történő segítése, megyei módszertani osztály vezetése: 
jogszabály alkotási folyamatban való részvétel, jogszabály tervezetek véleményezése, hatályos 
jogszabályok végrehajtásainak ellenőrzése, szakmai programok és települési szolgáltatástervezési 
koncepciók véleményezése, felülvizsgálatok koordinálása, ápolási díj szakértése, szociális humán-
erőforrásfejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása, szociális kutatásokban közreműködés. 

2004-2006 

Szociális ágazat 
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Felnőttoktató instruktor 
Békéscsaba Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 

▪ A képző központ keretén belül a szociális szakképzés iskolarendszeren kívüli rendszerének 
kiépítése Békés megyében. Munkaerő-piaci felnőttképzés szervezése, tananyagfejlesztés, oktatás, 
terepkoordinátori feladat, vizsgáztatás, esetmegbeszélő csoportvezetés: szociális gondozó és ápoló, 
szociális és mentálhigiénés asszisztens, gyermek,-és ifjúsági felügyelő, cigány közösségfejlesztő 
asszisztens, rehabilitációs képzés. Pszichoszociális és munkaerő-piaci reintegrációs tréningek. 
Szociális szakképzésben oktatott tantárgyak: Pszichológiai alapismeretek, Mentálhigiéné, 
Csoportmunka, Szociális Munka: általános, egyénekkel, családokkal, csoportokkal, közösségekkel. 
Non-profit menedzsment, Esetmegbeszélő csoport, Szakmai gyakorlat terepkoordinálása. Szociális 
szakképzésben oktatási idő: 11 év 

1995-2004 

Felnőttképzés/iskolarendszeren kívüli   

Egyesületi elnök 
Mentálhigiénés Egyesület, Békés, Borosgyán u. 1/1.   Honlap: http://bekesmenta.hu/ 

Projektmenedzseri tapasztalat 
▪ Szakmai közösség irányítása, képviselete 
▪ Pszichiátriai és szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére (300 fő) alapszolgáltatások személyi, 

tárgyi, beruházási feltételeinek megteremtése, menedzsment, pénzforrásszerzés: belföldi és EU-s 
projekt tervezés, végrehajtás. 

▪ Egyéni mentálhigiénés és életmód tanácsadás, önismereti,-képességfejlesztő,-támogató csoport 
vezetés: krónikus mentális betegek, értelmi sérültek, mozgássérültek, hozzátartozók, 
segítőfoglalkozásúak, ifjúsági munka. 

▪ Segítő foglalkozású szakemberek mentálhigiénés érzékenyítő készég és képesség fejlesztése 
▪ Mentálhigiénés prevenció gyermekek (óvodás kortól) és fiatalok, hozzátartozók körében  

-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0246.Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével; 6 fő kertész, karbantartó, szociális 
munkás szakember kiválasztása, munkahelyi felvétele a mentálhigiénés Egyesülethez, 
angol/német nyelvi és számítástechnikai képzésük biztosítása, munkavállalói beilleszkedésének 
segítése, továbbfoglalkoztatása feltételeinek kidolgozása és biztosítása projektmenedzser 2013-
2014. 
-TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0024 „SANSZ” –áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés 
Békés megyében: Szakmai megbeszélések szervezése, és lebonyolítása, Humán szakember, 
önkéntes segítő rendelkezésre állásának biztosítása, Áldozatsegítési együttműködés avagy 
szabályozó protokoll és eljárásrend kialakítása, Az áldozatsegítés és a civil jelzőrendszer 
kapcsolatának fejlesztése- projekt szakmai koordinátori feladat ellátása 2011-2013-ig. 
- TÁMOP 1.4.1.-7/1-2008-0107. „Esélyteremtő munkaerő-piaci szolgáltatások Békés megyében” 
Álláskeresők felkutatása, kiválasztásában részvétel, tréningek és klubok szervezése 
álláskeresőknek: kommunikáció, önismereti, asszertivitás, álláskeresés, csapatépítés témákban, 
elhelyezkedési mentorálás munkáltatóknak, álláskeresőknek. 
- KAB-KEF-12-7987 KAB-KEF-13 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítása, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák
megvalósulásának előmozdítása Békés Városi K.E.F. működési, koordinációs alapköltségeinek és 
működésének biztosítása, projektmenedzser 2009-2014-ig 
- KAB-ELT-09, Elterelés: Megelőző-felvilágosító szolgáltatás 42/2008. (XI.14.) EüM-SZMM együttes 
rendelet szerint HPI-2010-81750 15452-004/2010 projektmenedzser 2009-2014-ig 

2000.11.29-2014.05.29. 

Egészségügy, szociális, felnőttképzés/non-profit terület 

Családgondozó 
Családsegítő Szolgálat - Hajnal István Idősek Otthona 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 1. 

▪ Az induló szolgálatnál a működtetési feltételek megteremtése mellett a szakmai munka 
rendszerének és dokumentációjának kialakítása, Komplex családgondozás, életvezetési gondozás: 
hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok, roma családok. Bálint-csoportban részvétel (dr.Farkasfalvi 
Klára) 

1993-1995 

szociális  

1991-1993 ápolónő 
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Hajnal István Idősek Otthona 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. 

Idősek teljes körű ápolása, foglalkoztatásban és mentálhigiénés ellátásukban való részvétel 

szociális  

Kardiológiai ápoló, kardiológiai szakasszisztens 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, 6720 Szeged, 
Korányi Fasor 2. 

▪ Szívbetegek ápolása, ápolónő. 1988-tól Kardiológiai szakasszisztens és laborvezető Kardiológiai 
diagnosztikai vizsgálatok végzése: Ekg, terheléses Ekg, Holter monitorozás, 6 fő szakasszisztens 
koordinációja. 

1987-1991 

Egészségügyi ágazat 

Kinezio Tape Terapeuta Tanúsítvány sorszám: Oglu50wee40lp1o7wf09 
Másodállás Start, „REGIO-HUMAN” Bt., Gyomaendrőd 

2021.09.19. 

 A Kinezio Tape gyógyászati-rehabilitációs célú felhasználása 1. Elmélet  2. ált. ragasztási technikák
3. deltaizom ragasztása  4. nyaki terület ragasztása  5. C7-es nyakcsigolya  6. komplex tartásjavítás
7. bicepsz  8. tricepsz  9. teniszkönyök ragasztása  10. golfkönyök ragasztása  11. kéztőalagút 
szindróma  12. lumbális gerincszakasz  13. skoliózis  14. csigolya  15. négyfejű combizom  16. kétfejű 
combizom  17. térd  18. alsó lábszár, boka, sarok  19. bütyök kezelése  20. nyirok ragasztás 
technikája 

Integral Mindfullness 
Dr. Daubner Béla, drdaunertanit.hu  Budapest 

2020-tól jelenleg is 

20.modul: Az Integrál Mindfulness alapjai – az archaikus szint ismertetése gyakorlatokkal, A felnövés 
és a felébredés – a mágikus szint ismertetése gyakorlatokkal, A mágikus-mitikus szint ismertetése 
gyakorlatokkal, A racionális szint ismertetése gyakorlatokkal, Az integrál éberség – a felébredés 
állapotszintjei, Légzéstechnika – mantrameditáció, Éberség – mantra – fejlődés, Prána 5 fajtája, 
Szusumná felébresztése, gondolatok az adásról,  Kapálabáthi légzés, Idegrendszer – Elme – Tudat, 
Viselkedésváltoztatás – Tanítások, A gondolkodás átalakítása – kognitív ismeretek I. II., Kognitív 
torzítások, projekció, árnyék,  Viselkedési minták átalakítása, Tudatossá válni 
gondolatainkban, Az elme cselekvés és létezés üzemmódja, Olvassak, tanuljak vagy 
meditáljak?, Viselkedésminták kontemplációs gyakorlattal, Tanuljunk meg lenni és nem mindig 
cselekedni, A mindfulness nem tud mindent megoldani. 

Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő Oklevél sorszám: RI2020/OTP12/52. 
Online tutoriális rajzvizsgálati program 2.0 

Prof.Dr.Vass Zoltán Rajzelemzési Intézet, Budapest 

2020-tól jelenleg is 

  SSCA,/seven step configuration analysis; Firka, Színek, Farajz, Családrajz, Rajzok villámolvasása, 
Tanácsadás, Párkapcsolat, Freudi énerő, Lakás érzelmi térképe. 
▪ Végzettség: Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő (2020) 

Reflexológus, fülakupunktúrás addiktológus (ENKK vizsga: 2015. 
április 2. július 7.) 

Aryan 2004. K.F.T. 600 Szentes, Nyár u. 19. 

2014-2015 

Természetgyógyászati alapmodul  

Reflexológia (elmélet,gyakorlat) szakmai modul 

▪ Fülakupunktúrás addiktológia (elmélet,gyakorlat) szakmai modul 

Mentor 2013 
Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóság, Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 
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▪ Kommunikációs tréning, Önismereti, személyiségfejlesztő tréning, Álláskeresési technikák, 
Tanácsadás elmélete és gyakorlata, Pályaorientáció,karriertervezés, 
Fogyatékosságtan,Mentálhigiéné, Andragógia,Munkanélküliség megelőzése és kezelése,Segítő 
kapcsolat, Esetvezetési módszertan,Esetmegbeszélő csoport,Terepgyakorlat 

Szakvizsgázott általános szociális munkás 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 

2009 

▪ Szakirány: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 

Európai Uniós, Pályázatíró és Projektvezetési ismeretek PL-0809 
NBS Üzleti Iskola Kft. Budapest, for-profit szervezet, felnőttképzési intézmény  

2006 

Modulrendszerű tanfolyami felnőttképzés 
▪ EU integráció, alapelvei, jogrendszere, támogatáspolitikája, pályázatírás, Projekt menedzsment, 

Pénzügyi Ismeretek 

Egészség-mentor (2006) FK-199/28/2006 
Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs, felnőttképzési 
Intézmény, egyetem 

2005-2006 

Szaktanfolyam 
▪ A mentorálás elmélete és gyakorlata, Álláskeresési technikák, Fejlesztő módszerek a gyakorlatban, 

Időgazdálkodás és időmenedzselés, Mentálhigiénés tréning, Pályaorientációs ismeretek, 
Szabadidőfeltárás és szabadidő szervezés, Szervezeti és szervezetfejlesztési ismeretek, 
változásmenedzselés 

Holiszta Egészségfilozófus (2006) 00 5000 21 
Natura Holisztikum Tudományos Felnőttképző Intézet, Szeged, non-profit szervezet, CSMMK nysz: 
06-0136-05 

2001-2006 

PL-0197 Holisztikus Filozófia programakkreditált Iskolarendszeren Kívüli Képzés, Bio-
Medicina Szak 

▪ 1408 óra elméleti, 520 óra gyakorlati és 3072 óra egyéni felkészüléssel, az Egészségfilozófia 
területén kompetencia bizonyítványok; 5 éven, 10 szemeszteren keresztül 56 tantárgyból, 31 
gyakorlati jeggyel, 78 kollokviummal, 14 szigorlattal: a Komplementer Medicina Asszisztens, 
Tradicionális Gyógyító, Egészségfejlesztő Terapeuta, Komplementer Medicina Personal Terapeuta, 
Komplementer Medicina Ismeretek Oktató, Komplementer Medicina Szakértő modulzáró vizsgák. 

Távoktatási tutor 
Budapesti Műszaki Egyetem Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ BME-TK 
50/1999. 

1999 

▪ Támogat a tutor – távoktatási tutor képzés  

Mentálhigiénés szakember 
Semmelweis Egyetem Budapest mentálhigiéné szak, egyetem 

1998-2002 

▪ Fejlődéslélektan, Pszichopatológia, Mentálhigiéné, Segítő beszélgetés (gyermek, felnőtt), Non-profit 
Projektmenedzsment, Laborgyakorlat, Saját élményű pszichodráma csoport 180 óra 
(csoportvezetők:dr.Fügi Sarolta, dr.Pálmai Kálmán) 

Munkaerő-piaci felnőttoktató 
Brit és Magyar Munkaügyi Minisztérium instruktorképzés, kísérleti felnőtt képzés 

1997-1997 

▪ Munkaerő-piaci képzés szervezés és projektmenedzsment, A felnőtt oktatás módszertana, Felnőtt 
nevelés 

Általános szociális munkás 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem és József Attila Tudományegyetem Főiskolai Kar 

1992-1996 

▪ Szociális Munka, Pszichológia, Szociológia, Jog, Terepgyakorlat 
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Elektrokardiológiai szakasszisztens 
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakiskola Szeged, költségvetési intézmény, szakiskola 

1988-1989 

▪ Anatómia, Élettan, Kórélettan, Kardiológiai diagnosztika elmélete és gyakorlata 

Általános ápoló és asszisztens 
Hugonnay Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 55-
57.  

1983-1987 

▪ Anatómia, Élettan, Kórélettan, Humán és reáltantárgyak, Ápolástan, Szakmai Gyakorlat 

Anyanyelve magyar 

Kommunikációs készségek A kommunikációs készséget tanulmányaimban megtanultam és gyakorlom főállásaimban, vállalkozói 
tevékenységem során. 

Könnyen, gyorsan teremtek kapcsolatot. 

 Hitelesség: meggyőzően képviselem a magaménak érzett témát. 

 Hálózatiság használata: személyes kapcsolati háló, online rendszer. 
Szervezési/vezetői készségek A szervezői/vezetői készség elméletét tanulmányaimban megtanultam és gyakorlom főállásaimban, 

vállalkozói tevékenységem során. 

Konszenzusra törekvő: pro és kontra érvek megkérdezése, meghallgatása után önálló döntés 
meghozatala 

Nyíltan tervező: igyekszem a tevékenységtervezésben, megvalósításba, értékelésbe bevonni a 
feladatban résztvevő kollegákat. 

 Eredményre törekvő: fontos, hogy konkrét eredménnyel zárjak egy-egy feladatot, értékeljem a 
folyamatot, saját, mások tevékenységét. 

 Csapatmunka: szervezeten, projekten belüli és külső hálózatiságban végzem munkám. 

 Jó problémamegoldó: helyzeteket megpróbálok előre prognosztizálni, proaktivan működve megelőzni 
problémákat, vagy mihamarabb kezelni azokat. 

 Reflektivitás: a munkafolyamat, saját magam, mtsak, a környezet elemzése, értékelése 

Közösségi vezetői feladatvállalás (nem formális hálózatvezetés) 

- Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (K.E.F.) elnöki feladatainak ellátása 2009-2014. 25 fő 
szervezése, vezetése 

▪  Békés Városi Civil Tanács (2008-2015) elnöki feladatainak ellátása; 16 fő K.E.F. szakember 
tevékenységének irányítása, ösztönzése 

Munkával kapcsolatos készségek A munkával kapcsolatos készséget tanulmányaimban megtanultam és gyakorlom főállásaimban, 
vállalkozói tevékenységem során. 

Gyorsan átlátom a feladat elvégzés folyamatát, rendszerben gondolkodom, illetve kérdezek, és 
határidőre elvégzek,párhuzamosan több feladatot is; nagy a terhelhetőségem. 

 Dinamikus: lendületesen dolgozom, másokat is inspirálva. 

 Tervezett: arra törekszem, hogy előre tervezett legyen egy-egy napom, hetem, hónapom. 

 Önálló: képes vagyok önállóan dolgozni. 

 Csapatmunka: igyekszem a feladathoz kiválasztani az embert és csapattá szervezni, elosztani illetve 
vállalni a feladatot, keretet tartani, a kollektív bölcsesség elve alapján a team-eredmény mindig több. 

 Mások számára is igyekszem bemutatni tevékenységem, elsősorban a tapasztalatok átadása, az 
eredmények bemutatása, közzététele által. 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

▪ Microsoft Office™ eszközök magas szintű használata autodidakta módon, illetve 1 főiskolai és 2 
munkáltatói belső képzésen (1995, 1999) 
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Egyéb készségek Ismertesse egyéb fontos készségeit, amiket még nem említett. Részletezze, hogy hol szerezte őket. 
Például: 
 
Csoportvezetői gyakorlat (segítőfoglalkozású célcsoportnál) 
Esetmegbeszélő csoport vezetése 1995-2004,2020.: szociális szakképzésben résztvevők. 
Téma-centrikus csoport vezetése 2002-jelenleg is): akkreditált továbbképzésben résztvevő szociális, 
gyermekvédelem, egészségügyi szakemberek, civil szervezetek vezetői, demens beteget ellátó 
team, fogyatékos embereket ellátó team, otthoni hospice team. 
Csapatépítés (2002-2004): településfejlesztéssel foglalkozó szervezeti és intézményi vezetők. 
Téma-centrikus  
Szakmai műhely(ek) vezetése: 2005-2011: akkreditált továbbképzésben résztvevő szociális, 
gyermekvédelem, egészségügyi szakemberek 
Áldozatvédelmi érzékenyítő tréning: bírók, ügyészek részére; 2014 
Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs képességfejlesztés: gyermek és ifjúsági felügyelő, 
szociális gondozó és ápoló szakképzésben 
▪ Nevelőszülők KOP képzése az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 projektben jelenleg Szociális Attitűd 

tréning vezetése páros csoportvezetés keretében 
▪ Betegcsoportok 
▪ Támogató csoport: Pszichiátriai betegeknek 
▪ Szenvedély csoport: anyagfüggőknek 

Járművezetői engedély(ek) ▪ B kategória (1990) 
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Tagságok 

 

Fontosabb publikációk: 
 
„Útravaló” a Békés Megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére EFOP-1.2.7-16-2017-00018.  
projekt általánosítható tapasztalatait bemutató online kiadványa, 2020. Összeállító. Felelős kiadó: Sziszák 
Katalin, igazgató, Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
http://fago.hu/index.php/palyazatol/2-uncategorised/37-fenntartasi-idoszak-feladatai 
 
„Útravaló” a Békés Megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére EFOP-1.2.7-16-2017-00018. 
projekt hatásvizsgálatának bemutatása 2020. Összeállító. Felelős kiadó: Sziszák Katalin, igazgató, Békés Megyei 
Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
http://fago.hu/index.php/palyazatol/2-uncategorised/37-fenntartasi-idoszak-feladatai 
 
A gyermekcsoport működése Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés, 2017. Szerző. Kiadó: Gál Ferenc Főiskola  
Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 
A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai, tanulási segédanyag Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés, 2017. 
Szerző. Kiadó: Gál Ferenc  Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 
Pszichológiai ismeretek tanulási segédanyag, Szociális gondozó és ápoló képzés, 2017. Szerző. Kiadó: SZGYF 
Békés Megyei Igazgatósága 

 
Békés Városi Drogellenes Stratégia 2014-2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen 
Szerzőként. Kiadó: Mentálhigiénés Egyesület, 2014. 

 
Áldozatsegítési eljárásrend és protokoll 
Társszerzőként. Kiadó: Békés Megyei Kormányhivatal, Igazságügyi Szolgálat, Gyula, 2014. 
 
Adattár - a Dél-alföldi Régió Pszichiátriai betegeket ellátó Intézményei, 2012 
Társszerzőként. Kiadó: Mentálhigiénés Egyesület, Békés, 2012. 
 
Adattár - a Dél-alföldi Régió Szenvedélybetegeket ellátó Intézményei, 2012 
Társszerzőként. Kiadó: Mentálhigiénés Egyesület, Békés, 2012. 
 
Békés Városi Drogstratégia, 2010 
Kiadó: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Békés, 2011. 
 
Adattár - a Dél-alföldi Régió Pszichiátriai betegeket ellátó Intézményei, 2010 
Társszerzőként. Kiadó: Mentálhigiénés Egyesület, Békés, 2011. 
 
Adattár - a Dél-alföldi Régió Szenvedélybetegeket ellátó Intézményei, 2010 
Társszerzőként. Kiadó: Mentálhigiénés Egyesület, Békés, 2011. 
 
Az esetvezetés módszertana és esetmegbeszélő csoport tanulási útmutató 
Szociális továbbképzés, Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, Békéscsaba, 2007. 
 
Békés Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 2006. 
Társszerzőként. Kiadó: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, 
Békéscsaba, 2005. 

 
Békés Megye Fogyatékosügyi Programja, 2004.  
Társszerzőként. Kiadó: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, 
Békéscsaba, 2005. 

 
Szociális munka modulfüzet  
Külterületen Élők Személyi Segítői képzés, Kiadó: TSFE-BMKK, 2003 
 
Esetvezetési módszertan modulfüzet 
Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, Békéscsaba, 2000. 
 
Mentálhigiéné modulfüzet 
Mentálhigiénés Asszisztens szakképzés, Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, 
Békéscsaba, 1998. 

 
Segítő kapcsolat modulfüzet 
Mentálhigiénés Asszisztens szakképzés, Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, 
Békéscsaba, 1998. 

 
Szociális munka modulfüzet 
Szociális Asszisztens szakképzés, Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, 
Békéscsaba, 1998. 

 
Szociális munka modulfüzet 
Szociális Gondozó és Ápoló szakképzés, Kiadó: Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, 
Békéscsaba, 1997. 

 
Tagságok 
▪ MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) 
▪ BMKIK  (Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamra) 

▪ Pránanadi® Egyesület 
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