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Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak 
tartott, amikor szolgálatra rendelt. (1Tim 1,12)
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Végzettségek

• 1997: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar – magyar-
történelem szakos tanár

• 2000: PTE Bölcsészettudományi Kar – történelem 
szakos bölcsész, középiskolai tanár

• 2002: BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
– közoktatási vezető szakvizsga

• 2018: KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola –
PhD fokozat



Munkahelyek

Főállás:

• 1997-2013: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola –

tanár, igazgatóhelyettes, igazgató

• 2013-: Református Pedagógiai Intézet – pedagógiai szakértő, 

igazgatóhelyettes, igazgató

Mellékállás:

• 2001-: közoktatási szakértő egyéni vállalkozóként

• 2014-: Károli Gáspár Református Egyetem - óraadó oktató, egyetemi 

tanársegéd, főiskolai docens

• 2014-: Oktatási Hivatal - szakmai szakértő 

• 2016-: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – megbízott oktató



Közegyházi megbízatások

• 2014-: az MRE Zsinatának és Zsinati Tanácsának tanácskozási jogú 
tagja

• 2015-2016: TÁMOP 3.1.17. projekt szakmai asszisztens

• 2017-: Református Oktatási Stratégia koordináló csoport tagja



Szakmai tevékenység
Sz

ak
ér

tő
ké

n
t • Tanügyigazgatási tanácsadás

• Vezetői tanácsadás

• Tantárgygondozói tanácsadás 
(magyar)

• Előadások, képzések tartása

• Rendezvény- és képzésszervezés

• Pedagógiai tájékoztatás V
ez

et
ő

ké
n

t • Szakmai és gazdasági irányítás

• Szervezetfejlesztésfejlesztés

• Humánerőforrás-menedzsment

• Munkáltatói feladatok

• Intézmény képviselete



Legfontosabb szakmai területek

• Tanügyigazgatási jog

• Vezetéselmélet

• Keresztyén pedagógia 

• Pedagógusetika

• Szervezetfejlesztés

• Minőségbiztosítás

• MRN főszerkesztő



Publikációk

• 4 önálló kötet

• 8 kötet társszerzőként

• 14 könyvfejezet

• 39 szakcikk

• MTMT közlemények száma: 64

• Magyar Református Nevelés – főszerkesztő, szerkesztőbizottsági tag



Felületesség
Kellő elmélyültség hiánya
Kevés interaktivitás a 
képzéseken

Élő kapcsolat a 
pedagógusképzéssel
OH szakmai feladatok
Önképzés (tréneri technikák, 
online feladatkészítés)

Feladatok torlódása
A vezetői feladatok a szakértői 
tevékenység rovására mennek
Fókuszvesztés (-tévesztés)
Rutinizálódás
Kiégés

Elkötelezettség
Szakmai felkészültség
Gyors átlátóképesség
Feladat-orientáltság
Nagy munkabírás
Rendszerismeret, kapcsolatrendszer



Tervek

• Nemzetközi képzés (Driestar University, Calvin College stb.)

• Angol nyelvtudás fejlesztése

• Stratégiai menedzsment képzés (METU-MBA)

• Középtávú munkaterv és vezetői program végrehajtása

• Munka/magánélet, főállás/mellékállás, szakértő/vezető 
egyensúly megtartása



Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt 
megtartsátok!

(1Thessz. 5,21)



Köszönöm a figyelmet!


