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MUNKAHELYEK 
 

2009. október 1 - 

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI Dunabogdány 

Igazgató, szolfézs és ének tanár 

Az általam irányított közös igazgatású intézmény áll egy német nemzetiségi általános 
iskolából és egy zeneiskolából, melynek Leányfalun telephelye is van. Én vezetem az 
egész intézményt és az általános iskolai intézményegységet, a zeneiskolai résznek 
intézményegység-vezetője van. Az elmúlt öt év alatt a tantestülettel közösen 

 sokat javítottunk az iskola megítélésén, fegyelmi helyzetén, megállítottuk a tanulói 
létszám csökkenését, 

 új, nagyszabású iskolai programokba kezdtünk, 

 felújítottuk a cserekapcsolatot a német testvériskolánkkal, 

 megújítottuk az intézmény alapdokumentumait, 

 létrehoztuk az iskola alapítványát 

 

2000. szeptember – 2009. szeptember 

KALÁSZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI  ISKOLA  Budakalász  

Igazgatóhelyettes, szolfézs tanár 

 A tantestület munkájának tervezése, szervezése (229 növendék, 27 dolgozó) 

 Általános tanügy-igazgatási feladatok, intézményi dokumentumok elkészítése 

 Munkaügy; pedagógusokkal kapcsolatos munkaügyi nyilvántartások vezetése, 
munkajogi iratok elkészítése IMI rendszerben 

 Gazdálkodási feladatok: költségvetés készítése, a felhasználás figyelemmel követése 

 Pályázatok írása, nyilvántartása, a felhasználás nyomon követése, dokumentálása 

 2008 szeptemberétől szolfézs tanárként dolgoztam, majd félállásban az ÁMK 
könyvárában voltam könyvtáros 

 

2001. szeptember – 2009. szeptember  

DUNABOGDÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI  INTÉZMÉNY  Dunabogdány  

Furulya, szolfézs tanár 

A leányfalui zeneoktatás elindítása, szolfézs majd furulyatanítás. A 2008/2009-es tanévtől 
Dunabogdányban a szolfézs tanár helyettesítése. 
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 1994. január – 2000. szeptember  

LAJOS ÁRPÁD ZENEISKOLA  Dédestapolcsány 

Igazgató, szolfézs tanár 

Iskolaalapítás, fejlesztés, intézményvezetés; szakmai, pedagógiai, tanügyigazgatási, 
gazdasági, adminisztratív feladatok; önkormányzatokkal való kapcsolatépítés, tárgyalás;  

Szakmai szervezetek tevékenységében való részvétel – Magyar Zene és Művészeti Iskolák 
Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezetének elnökhelyettese voltam;  

1997-ben részt vettem a megyei fejlesztési terv kidolgozásában. 

 

 1986. február – 1994. január  

KODÁLY ZOLTÁN ÁLLAMI ZENEISKOLA Kazincbarcika 

Szolfézs tanár  

 

 1982. szeptember  – 1986. február 

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA  Kazincbarcika 

Zenei általános iskolában ének tanár 

 

 1979. szeptember  – 1982. szeptember  

GYULAI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA  Abony 

Zenei általános iskolában ének tanár, kórusvezető 

 
 
 

VÉGZETTSÉGEK 
 

2009 -2010 BME OMIKK  – Budapest 

SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS – OKJ 54 322 01    

Emelt szintű szakképesítés 

A képzés pedagógus végzettséggel együtt iskolai könyvtáros munkakör betöltésére jogosít. 
Azért végeztem el, mert az informatikus könyvtáros képzést munkahelyi elfoglaltságaim miatt 
nem tudtam befejezni, de szerettem volna, ha az ott tanultak nem vesznek kárba. 
 

2003 – (3 félév) Eszterházy Károly Főiskola – Eger 

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS   
Főiskola –távoktatás 

Informatika - hardverismeret, hálózatok, programozás. Felhasználói programok: Word, 
Excell, PowerPoint, Access, Outlook, Internet. Könyvtári ismeretek, PR, kutatásmódszertan, 
kommunikációelmélet, kutatómunkát kívánó dolgozatok elkészítése, publikációs ismeretek, 
kiadványszerkesztés. 

 1998 – 1999 TIT B-A-Z Megyei Szervezete – Miskolc 

KULTURÁLIS MENEDZSER – OKJ 71 8407 02    

Felsőfokú szakképesítés 

Kommunikáció, marketing, vezetésszervezés, korszerű menedzsment és felnőttképzési 
ismeretek, kulturális jog 

Szakdolgozat címe: Marketing az alapfokú művészetoktatási intézményekben  

 1993 – 1995 Budapesti Műszaki Egyetem TTK – Budapest 

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ   
Főiskola 

Közoktatás rendszertan, vezetéselmélet, igazgatás, gazdálkodás, vezetéspszichológia, 
intézmények szakmai fejlesztése 

Szakdolgozat címe: Az igazgató munkáltatói jogai és ennek alkalmazása során lehetséges 
konfliktusok 

 1976 – 1979  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – Debrecen 

ZENEISKOLAI SZOLFÉZS - ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉNEKTANÁR  
Főiskola 
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SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 
 

Jó kommunikációs készség, szóban és írásban 

Nyitottság, innovatív szemlélet  

Kitartás, nagy munkabírás  

Erős teljesítményvágy 

Nagyfokú alkalmazkodási képesség, empátia 

Reális önértékelés, átlag feletti EQ 

Folyamatos önművelés igénye 

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK  

. 

21 éves vezetői gyakorlat 

Jó vezetői képességek: szervező – tervező - irányító tevékenység terén 

Önálló munkavégzés, döntés képessége 

Analitikus gondolkodás, lényeglátás  

Kiemelkedő adminisztrációs képességek, precizitás  

Projekttervezési gyakorlat 

NYELVISMERET Német  alapszintű írott és hallott szövegértés 

 

INFORMATIKAI KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 
 

ECDL vizsga 2005 

Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek – Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Internet, Outlook, WEB-szerkesztés 

Egyéb adatbázis kezelő programok – munkaügyi KIR3, közoktatási statisztika KIR, tanuló 
nyilvántartó programok 

Kiváló számítógépes és egyéb információkeresési technikák  

EGYÉB KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 

Számítógépes grafika, kiadvány szerkesztési, kottagrafikai ismeretek 

Weblapszerkesztési gyakorlat 

 Kiemelkedő jogi ismeretek a közoktatással, kultúrával a közalkalmazotti és munkajoggal 
kapcsolatban. 
 

2014 Mesterpedagógus minősítés 

 

2010-2012 Dunakanyar-Pilis Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás oktatási 
tanácsának elnöke  
 

Közoktatási szakértői tevékenység, tanügyigazgatás szakterületen 1999-óta. 
Szakterület: ének-zene, szolfézs, tanügyigazgatás, pedagógus minősítés 

Szakértői Névjegyzék igazolás sz.: 006038-02 

   
 

Legfontosabb szakértői munkák: 

2015 Pedagógus minősítés elnök (Oktatási Hivatal) 

2015 Szaktanácsadói munkák (Oktatási Hivatal pilot program) 

2009 Dunakeszi ének-zene tárgy vizsgálata öt intézményben (Prekog Alfa Kft) 

2008 Intézmény átvilágítás – Szolnoki AMI (Prekog Alfa Kft) 

2003-2007 Művészeti iskolák vizsgálata és minősítése (vezető szakértő) 

2000-2013  pedagógiai programok, intézmény átszervezések véleményezése 

 

Dunabogdány, 2015. március 30. 

   

TOVÁBBKÉPZÉSEK     Változásmenedzsment OH (60 óra) 2015  

Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a szakmai-pedagógiai ellenőrzésre OH (30 óra) 2014 

Szakértők felkészítése a pedagógus minősítésre OH (30 óra) 2014 

Tantárgyi szaktanácsadói képzés OFI (60 óra) 2014 

Korszerű iskolavezetés (60 óra) Menedzser Praxis 2014 

ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői részére 2012 

A közoktatás aktuális kérdéseivel foglalkozó továbbképzések (Euron, RAABE) 2009-2012 

Minőségbiztosítás, vezetői és szakmai képzések (informatika, furulya, szolfézs, 
vezetőképzés)  


