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Mottó, rövid cím:  Egészség – karnyújtásnyira 

Futamidő: 1 év, 2015. szeptembertől 2016. szeptember végéig. 

A projektet megvalósító virtuális hallgatói csoport: 

Magda Borbála CKRSXM projektmenedzser 

• Költségvetés 

• Háttér információk a nyári egyetemről és a projekt hátteréhez 

• Részvétel a mind map ötletgyűjtésében 

• Gantt-diagram előkészítése 

• SWOT analízis elkészítése 

• Indikátorok meghatározása 

Molnár Attila Károly H9QGB projekt csoporttag 

• A mentális önfejlesztés program összeállítója 

• Háttér információk a projekthez 

• A projekttervezéshez a mind map összeállítása 

• Projekt plakát elkészítése 

• A beadás előtti végső összeállítás és nyomdai feladatok ellátása 

Simon Tünde DSBBQ4 projekt csoporttag 

• A gyógynövények elmélete és gyakorlata program összeállítója 

• Részvétel a mind map ötletgyűjtésében 

• Problémafa, célfa elkészítése 

• Időterv elkészítése 

• Gantt diagram elkészítése 

• 4 napos Képzés napi részletes programtervének összeállítása 

• Minőségbiztosítás, Mellékletek Képzés 

• Oktatói értékelő lap, Jelenléti ív elkészítése 

 

Ki szeretnénk emelni, hogy a projekt tagjai a feladatok egyeztetésében, előkészítésében 

közösen vettek részt. 

 
 

2015. november 27. 
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”A társadalom szempontjából a polgárok jó szellemi egészsége hozzájárul  

a jóléthez, a szolidaritáshoz és a társadalmi igazságossághoz.”1 

 

 

1. A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA 

 

A projekt, válaszolva az ELTE XXI. Nyári Egyetemének felhívására, valamint az EU Zöld 

könyvével – mely a népesség mentális egészségének javítását tűzi zászlajára – összhangban 

készült. Az ELTE XXI. Nyári Egyeteme mely lehetővé teszi hallgatói csoportok részvételét 

pályázat útján a témához kapcsolódó fakultatív program létrehozásával.  

 

1.1. A projekt általános és konkrét céljai 

 

Általános célok 

 

Projektünk általános célja olyan egészség érzékenyítő fakultatív program létrehozása, mely 

összhangban az egyetem későbbi céljaival a résztvevőket közelebb hozza a mentális és testi 

egészség fontosságának felismeréséhez. Néhány gyakorlati módszer elsajátításával a 

résztvevők megvalósíthatják e gyakorlatok mindennapokba ültetését. További cél, hogy a 

résztvevők fogékonnyá váljanak a téma iránt, és a tanulás élménye a környezetükkel való 

megosztásra ösztönözze őket. 

 

Konkrét célok 

 

Projektünk konkrét célja az ELTE Nyári Egyetem Egészségfejlesztési érzékenyítő 

programjával a résztvevőkben érdeklődést kelteni meditációval és gyógynövényekkel a 

teljesebb, egészségesebb életre. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 EU 
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1.2. A célcsoport 

 

A programba azokat várjuk, akik érdeklődnek a kurzus részletes programjában ismertetett 

témák után, akik szeretnének megismerkedni a mindennapokban alkalmazható módszerekkel. 

Különösen azok jelentkezését várjuk, akik később az egyetem által a kapcsolódó témában 

indított kurzusokat felvennék akár szabad kreditjeiknek felhasználásával. A módszerek 

segíthetnek a már feszített munkatempóban dolgozóknak a mentális képességeik 

fenntartásában és fejlesztésében, a rekreációban. 

A részvevőkkel szemben támasztott speciális elvárások: 

• jelentkezhet bárki, aki elmúlt 18 éves, és felsőfokú tanulmányokat folytat vagy 

folytatott, legyen akár 90 éves; 

• a mentális gyakorlatok miatt nem állhat pszichiátriai kezelés alatt; 

• a gyógynövények több formában történő gyakorlati alkalmazása okán ne legyen ismert 

allergiája fogyasztásukkal kapcsolatban. 

Létszám tekintetében a kurzust minimum 10 fő jelentkezésével indítjuk el, a maximális 

létszám 40 fő. 

A kurzusra jelentkezők figyelmét felhívjuk, hogy a számukra már előre létrehozott blogon 

írják le, mi érdekli őket jelenleg a témával kapcsolatosan, esetleg milyen közzé tehető 

ismereteik vannak már, így számunkra is lehetőség nyílik a kurzus színesebbé tételére. 

 

 

1.3. Partnerek 

 

• ELTE TTK 

• ELTE HÖK 

• CEWE 

• HERBÁRIA ZRT. 
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1.4. Sikerkritériumok 

 

Tevékenység Cél Mód Tény 

Előzetes felmérés, 
jelentkeztetések 

kezelése 

Két csoport 
kialakítása 

Elektronikusan, 
jelentkezési lapon a 

motivációjukról írnak 
a jelentkezők  

Záró dokumentumok 
alapján 

Előadás 4 nap/32 óra 

Maximális 
csoportlétszám 

elérése  
(20 fő/csoport) 

Jelentkezési lapok 
Záró dokumentumok 

alapján 

Hiányzás követése 
Max. 20% 

csoportonként 
Jelenléti ív 

Záró dokumentumok 
alapján 

Lemorzsolódás 
követése 

Max. 10% 
csoportonként 

Jelenléti ív 
nyilatkozat 

kimaradásról 

Záró dokumentumok 
alapján 

Elégedettségmérés 
85%-on felül 
csoportonként 

Elégedettségmérő lap 
Záró dokumentumok 

alapján 
 

 

1.5. Várható eredmények 

 

A kurzustól várjuk, hogy általa a résztvevők  

• betekintést nyerjenek a mentális egészség fontosságába; 

• alap elméleti és gyakorlati módszereket sajátítsanak el a meditációban; 

• alap elméleti és gyakorlati alkalmazásokat sajátítsanak el a gyógynövények használata 

terén; 

• a téma iránti érzékenyítés hatására tovább érdeklődjenek a téma iránt. 

Számítunk arra, hogy 

• 20 fő aktívan részt vesz a fakultatív kurzuson; 

• a kurzus okán létrehozott honlap látogatási statisztikája egy éven át kielégítő lesz. 

 

 

1.6. A költségvetés mutatói 

 

Összes költség: 750.000 Ft 

Kért támogatás összege: 600.000 Ft 
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2. PARTNEREK 

 

ELTE TTK 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Budapesten, a Pázmány 

Péter sétány 1/A alatt található. Több mint 5000 hallgatót számlál, melyek között több mint 

400 fő vesz részt doktori képzésben. A Karon belüli önálló intézmények: Biológiai Intézet (12 

tanszék), Fizikai Intézet (5 tanszék), Földrajz- és Földtudományi Intézet (11 tanszék), Kémiai 

Intézet (4 tanszék), Matematikai Intézet (7 tanszék). 

 

ELTE HÖK 

A hallgatói önkormányzat a hallgatók érdekképviseletét látja el. Többek között tanulmányi, 

térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos ügyekben, valamint a hallgatók számára történő 

különböző szolgáltatások szervezésében segítenek. 

 

CEWE MAGYARORSZÁG KFT. 

A CEWE Magyarország Kft. online fotókidolgozással foglalkozik. Kínálatában megjelennek 

olyan speciális termékek, melyek az ügyfelek által beküldött fényképek különböző használati 

tárgyakra történő felvitelével teszi különlegessé a szolgáltatást.  

 

HERBÁRIA ZRT. 

A Herbária Zrt. fő tevékenysége a gyógynövény alapanyagok felvásárlása és feldolgozása. 

Mintegy 70 féle vadon termő és 30 féle termesztett gyógynövény alapanyaggal foglalkoznak. 

Az 1200 tonnányi gyógynövény feldolgozása CO2-kezeléssel és gőz-sterilizálással folyik. 

Több mint 7 millió készterméket állítanak elő 6 termékkategóriában. Több ezer 

kiskereskedelmi üzletben megtalálhatók termékeik. A Herbária Zrt. üzemei Székkutason és 

Balmazújvárosban találhatók. 

 

 

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INDOKA 

 

„Az európai népesség mentális egészsége az EU számos politikai stratégiai célkitűzésének 

forrása, így például annak, hogy Európa ismét a hosszú távú virágzás irányába haladjon, hogy 

fenntartható legyen Európa szolidaritás és társadalmi igazságosság melletti elkötelezettsége, 

illetve hogy az európai polgárok életminősége jelentős gyakorlati haszonnal javulhasson.” 
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(EU, 2005). A mentális egészség fontosságának felismerése adja az indokot a széleskörű 

ismeretterjesztésre. 

 

 

4. A PROJEKT CÉLJAI 

 

Általános célok 

• Egészség-érzékenyítő fakultatív program létrehozása. 

• Összhangban működni az egyetem későbbi céljaival. 

• A résztvevőket közelebb hozni a mentális és testi egészség fontosságának 

felismeréséhez. 

• Gyakorlati módszerek elsajátításának elősegítése. 

•  A résztvevők fogékonnyá tétele a téma iránt. 

 

Konkrét célok 

• Érdeklődés felkeltése az ELTE Nyári Egyetem Egészségfejlesztési érzékenyítő 

programjával a résztvevőkben a meditáció és gyógynövények használata iránt a 

teljesebb, egészségesebb élet érdekében. 

 

 

5. CÉLCSOPORT 

 

• A kurzus részletes programjában ismertetett témák iránt érdeklődők. 

• Akik szeretnének megismerkedni a mindennapokban alkalmazható egészségmegőrző 

módszerekkel. 

• Akik később az egyetem által, a kapcsolódó témában indított kurzusokat felvennék 

akár szabad kreditjeiknek felhasználásával. 

• A feszített munkatempóban dolgozók. 

• 18 és 90 év közöttiek. 

• Felsőfokú tanulmányokat folytató vagy azokat befejezett személyek. 

• Pszichiátriai kezelés alatt nem állók. 

• Ismert gyógynövény-allergiájával nem rendelkezők. 
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6. A PROJEKT  BEMUTATÁSA 

 

A projekt az ELTE XXI. Nyári Egyetemén kerül megvalósításra fakultatív kurzusként a 

projekt kapcsán alakult hallgatói csoport szervezésében és közreműködésével. A képzési 

programok rövid tematikája: 

1. kurzus: A képzési program megnevezése: Mentális önfejlesztő tréning 

Célja: A relaxált állapot elérése, a meditáció tanulása. A gyakorlatokon keresztül a 

feszültéség és stressz csökkentése, a feszültségből eredő fejfájás csillapítása, a gondolatok 

rendezése, a döntési helyzetek megkönnyítése, a tanulás támogatása, a memória fejlesztése. A 

gyakorlatok célja egy kellemes időtartam biztosítása, a pozitív gondolkodás kialakítása, s e 

gondolkodásmód mindennapi életbe való beépítése. 

A képzésbe való bekapcsolódás speciális feltételei: a képzésre jelentkező nem állhat 

pszichiátriai kezelés alatt 

A képzésen használt módszerek: 

• előadás; 

• csoportos beszélgetés; 

• egyéni gyakorlat csoportban. 

Tervezett képzési idő: ~ 16 óra. 

Csoportlétszám: min. 10, max. 20 fő. 

2. kurzus: A képzési program megnevezése: Gyógynövényismeret elmélet és gyakorlat. 

Célja: A résztvevők ismeretének bővítése hasznos gyógynövények felismerése, hatása, 

gyűjtése, vásárlása tekintetében. Megismertetni őket az egyszerű módszerek helyes útjával, 

egyéb alternatív felhasználási lehetőségek bemutatásával elméletben és gyakorlatban. 

Érzékenyítés a természetes gyógymódok alkalmazására, melyek kiegészíthetik a kezeléseket a 

gyors javulás érdekében, és akár csökkenthetik a gyógyszerek szedését. 

A képzésbe való bekapcsolódás speciális feltételei: a képzésre jelentkezőnek ne legyen 

ismert allergiája gyógynövények fogyasztásakor. 

A képzésen használt módszerek: 

• prezentáció; 

• csoportos beszélgetés; 

• csoportos gyakorlat. 

Tervezett képzési idő: ~ 16 óra. 

Csoportlétszám: min. 10, max. 20 fő. 
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6.1. Munkaterv –  Időterv, Gantt-diagram 

 

 

Sorszám  Tevékenység 
Időtartam 
(hónap) 

0 A projekt ötlet megszületése, vágyak és elképzelések 1 
1 Projekt szervezet felállítása 1 
2 Projektmenedzsment, Monitoring Kontroling 12 

3 
Időpontok kijelölése, ütem-, idő- és költségterv, erőforrásterv, 
képzési tervek 2 

4 
Felmérés: igények, időpont, jelentkezési határidő,  hány fő, 
felszereltség, stb. 1 

5 Teljes projektterv összeállítása és beadása 1 

6 
Kapcsolatfelvétel, együttműködési megállapodások, 
teremfoglalás 1 

7 Hirdetési anyag tervezése, elkészítése 1 
8 Hirdetési anyag megfelelő csatornákhoz való eljuttatása  1 

9 
Kapcsolattartás az ELTE szervezőkkel, jelentkezések 
fogadása, adminisztrálása 3 

10 
Kapcsolattartás a résztvevőkkel, előadókkal 
(stakeholderekkel) 4 

11 Anyagbeszerzés (gyógynövények, szükséges eszközök) 1 

12 

Személyi (helyettesítésről való gondoskodás) és tárgyi 
feltételek (termek megfelelő méretének és felszereltségének) 
ellenőrzése 1 

13 
Dokumentáció (“handout”-ok beszerzése előadóktól, 
előkészítése, egyéb projekttel kapcsolatos adminisztráció) 1 

14 Előadások, gyakorlatok, fényképes dokumentáció 1 

15 
Adminisztráció, elégedettségi ívek kitöltése, jelenléti ívek, 
tanúsítványok átadása 1 

16 Fenntarthatóság előkészítése - Zárás 3 
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6.2. Probléma-és célfa 

 

Problémafa 
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Célfa 
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6.3. SWOT-analízis 

 

 
ERŐSSÉGEK 

 
Belső tényezők: olyan dolgok, amik vagy jól 
működnek, vagy nem jól működnek, de lehet 
rá befolyás, hogy jobb legyen 
 
• Tapasztalt, gyakorlattal rendelkező 

oktatók, szervezők 
• Jó kapcsolat az intézménnyel 
• Helyismeret 
• Kiváló problémamegoldás 
• Kiszámítható kapcsolattartás 
• Előzetes igényfelmérés 
 

 
GYENGESÉGEK 

 
Külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket 
nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és 
rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket 
 
• Kis létszám 
• Nem mindenki számára elérhető 

(korlátok) 
• Rövid, intenzív kurzus 

 
LEHETŐSÉGEK 

 
Belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól  
működnek, és lehet rá befolyás, hogy még 
jobban működjenek 
 
• A Nyári Egyetem tapasztalatai alapján 

beemelés a szabadon választható tárgyak 
közé 

• Ismeretterjesztés, életmódformálás 
szélesebb körben 

• Nemzetközi kapcsolatok kiépítése 
• Egészségesebb életforma, jobb 

teljesítmény 
• Kevesebb kiesés a tanulásból, a 

munkából 
• Folyamatos fejlődés 
 

 
VESZÉLYEK 

 
Külső tényezők: olyan korlátok, negatív 
tényezők, amelyeket nem tudunk 
befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, s 
kockázatot is jelentenek 
 
• Érdeklődés hiánya 
• ELTE hierarchikus rendszere 

(kommunikáció) 
• A projekt számára kedvezőtlen 

jogszabályi változás 
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Erősségek: A Hallgatói csoport erőssége, hogy tagjai tapasztalt, gyakorlattal rendelkező 

oktatók és szervezők. A tagok gördülékenyen és hatékonyan tudnak együttműködni, 

biztosítva ezzel a projekt sikeres kimenetelét. A Hallgatói csoport tagjai jó kapcsolatot 

ápolnak egymással és a Nyári Egyetemet szervező intézménnyel. A projekt sikeres 

megvalósításához kiváló problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Erősségeik közé 

tartozik a helyismeret és a kapcsolatrendszer, tudják, hogy milyen problémával hová és kihez 

forduljanak, hol érdemes beszerezni a projekt megvalósításához szükséges eszközöket. 

 

Gyengeségek: A projekt keretén belül aránylag kevés résztvevő kerül bevonásra, azonban a 

program, sikeres megvalósítása után újra ismételhető, magasabb szintre emelhető. Ezáltal 

növekszik az egészséges életmódot követők létszáma is. A programnak vannak korlátai. Ilyen 

például, hogy a meditációs gyakorlatokat nem mindenki végezheti, illetve lehetnek allergiás 

reakciók bizonyos gyógynövényekre. Ezen rétegek számára más alternatívák kidolgozása 

szükséges. A program rövid és intenzív, de hosszútávon követhető, fenntartható, fejleszthető. 

 

Lehetőségek: A Nyári Egyetem tapasztalatai alapján az Egészségfejlesztő program 

fejlesztése, amely később a szabadon választható tárgyak közé bekerüléséhez vezethet. A 

folyamatos és egyre szélesebb körben történő ismeretterjesztés és életmódformálás pozitív 

hatással lehet a társadalom egészére.  Az egészséges életmódra való igény terjesztése és 

fejlesztése jobb teljesítményekhez vezet. A prevenció gondolata mentén, kevesebb betegség 

miatti kiesés lesz a tanulásból és a munkából. Mind a program, mind az egészséges életmódra 

történő felhívás és nevelés folyamatosan fejleszthető. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése 

révén további terjeszkedés, fejlesztés valósulhat meg, illetve a pozitív példák, ötletek átvétele 

további fejlődésre ad lehetőséget. 

 

Veszélyek: A projekt megvalósítását megakadályozhatja az érdeklődés hiánya. Bár a 

Hallgatói csoport fórum, illetve blog formájában igyekszik nyomon követni, hogy a 

programban résztvevők továbbra is motiváltak-e, és hogy használják-e a program keretében 

megszerzett ismereteket, nem biztos, hogy mindenkinek lesz igénye az ilyen jellegű 

kapcsolattartásra. A projekt számára kedvezőtlen lehet továbbá egy-egy jogszabályi változás, 

például a járulék-százalékok vagy az ÁFA kulcs változása. 
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6.4. Költségterv 

 

Költségnemek Önrész                 
HUF (bruttó) 

Kért támogatás 
HUF (bruttó) 

Összes költség 
HUF (bruttó) 

Személyi kiadások       
Projekt menedzser  – 176 000 176 000 
Oktatók  – 224 000 224 000 
Egyéb személyi kiadások 100 000 – 100 000 
Személyi kiadások 
összesen 100 000 400 000 500 000 
Dologi kiadások       
Gyógynövények/ 
illóolajak 5 000 10 000 15 000 
Terembérlet  – 80 000 80 000 
Teás bögrék logóval 5 000 75 000 80 000 

Hirdetés, toborzás 5 000 20 000 25 000 
Jegyzetek 5 000 10 000 15 000 

Weboldal 25 000 5 000 30 000 
Egyéb kiadások 5 000     
Dologi kiadások 
összesen 50 000 200 000 250 000 
        
Mindösszesen 150 000 600 000 750 000 
 

Személyi kiadások: Jelen projektet szervező és megvalósító Hallgatói csoport tagjaival 

megbízási szerződést köt az ELTE Nyári Egyetemet szervező Bizottsága. Az érzékenyítő 

program bevezetésének jellegére való tekintettel a Hallgatói csoport tagjai a pályázati 

kiírásnak megfelelve együttesen 20% önrészt vállalnak, amely főként tervezés, szerkesztés, 

kapcsolattartás, valamint adminisztrációs feladatok átvállalásával valósul meg. Mivel a 

Hallgatói csoport tagjai rendelkeznek olyan kompetenciákkal, amelyek a projektben való 

szerepük szerint nem lenne feladatuk, de takarékosság szempontjából önként elvégeznek 

olyan feladatokat, amiket külső partnernek ki lehetne adni, ezért bizonyos feladatok ellátására 

külsős partnert csak részben kell bevonni.  Ilyen feladat többek között egy  tematikus 

weboldal tervezése a projekthez, kapcsolattartás a jelentkezőkkel a kurzus témáival 

kapcsolatban és a fenntarthatóság biztosítása.  

Dologi kiadások: a projekt iránti elköteleződés miatt, valamint a pályázati kiírásnak 

megfelelve a Hallgatói csoport tagjai saját forrásaik által, valamint kapcsolataik révén a 

dologi kiadásoknál szintén 20% önrészt vállalnak. Idetartozik például a gyógynövények egy 
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részének saját készletről való biztosítása, hirdetések, szórólapok önkéntes terjesztése, 

jegyzetek összeállítása, szerkesztése, weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, 

üzemeltetése, statisztikák készítése, valamint egyéb kommunikációs csatornák bevonása. 

 
 
 
7. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 

A kurzustól várjuk, hogy általa a résztvevők  

• betekintést nyerjenek a mentális egészség fontosságába; 

• alap elméleti és gyakorlati módszereket sajátítsanak el a meditációban; 

• alap elméleti és gyakorlati alkalmazásokat sajátítsanak el elsajátítása a 

gyógynövények használata terén; 

• a téma iránti érzékenyítés hatására további érdeklődjek a téma iránt. 

Számítunk arra, hogy 

• 20 fő aktívan részt vesz a fakultatív kurzuson; 

• a kurzus okán létrehozott honlap látogatási statisztikája egy éven át kielégítő lesz. 

 

 

8. A PROJEKT  FENNTARTHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA 

 

• A projektben megvalósított kurzussal kapcsolatos eredmények, vélemények 

megosztására 2 évig biztosítjuk egy blog üzemelését a 

http://egeszsegkarnyujtasnyira.blogspot.hu/ internetes felületen. 

• Az ELTE TTK Dékánja szándéknyilatkozat aláírásával biztosítja az intézmény 

későbbi működésében egy, a témánkkal kapcsolatos kurzus megszervezését, 

meghirdetését. (Az Egyetem nem a projektünkben megvalósított fakultatív kurzus 

anyagát tartalmazza, hanem a témakörhöz kapcsolódóan hoz létre szabadon 

választható tárgyat.) 
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9. A PROJEKT EREDMÉNYEINEK TERJESZTÉSI MÓDJA 

 

Vállaljuk, hogy a projekt zárásával teljes körűen adatot szolgáltatunk az ELTE mint a Nyári 

Egyetem főszervezője felé. Az eredmények bemutatására az ELTE saját szándékainak 

megfelelően jogosult. 

 

 

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

A projekt minőségbiztosítása érdekében minden, a képzésben résztvevőnek anonim módon ki 

kell töltenie egy, a képzésre és az oktató munkájára vonatkozó értékelőlapot. A kérdésekre 1-

től 5-ig terjedő Likert-skálán kell bejelölni az a pontot, amit a résztvevő a tapasztalatai alapján 

adna, ahol az 1-es a legkevésbé elégedett, az 5-ös a teljesen elégedett kategóriát jelöli. 

Témakörök: szervezés, tananyag, oktató, a komplett képzéssel kapcsolatos tapasztalatok, a 

képzés utóélete (a magánéletben való alkalmazás). Külön megjegyzés rovat teszi lehetővé, 

hogy mindenki szabadon kifejezhesse észrevételeit és javaslatait. Az értékelőlap azt a célt 

szolgálja, hogy eredményeit felhasználhassa az oktató, illetve a szervező a jövőbeni 

fejlesztésekre. A projektcsoportnak lehetősége van a leadott lapok adatait grafikonokon 

feldolgozni, ezzel vizuálisan is értékelhetővé tenni, dokumentálni a képzés eredményeit. A 

résztvevőknek egy jelenléti ívet is ki kell töltenie, melyen az oktató jelöli azt is, hogy 

szúrópróbaszerűen a beszélgetések során meggyőződött arról, hogy a résztvevő a képzésen 

elhangzottakat követi, érti. A projekt csapat ezzel tudja a végső dokumentáláskor igazolni a 

képzés megvalósítását, valamint a résztvevői létszámot. 
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11. ÖSSZEGZÉS 

 

Az Egészség – karnyújtásnyira c. virtuális  projektet az ELTE hallgató csoportja az ELTE 

XXI. Nyári Egyetemének felhívására hozza létre azzal a céllal, hogy olyan 

egészségérzékenyítő fakultatív programot valósítson meg, amely összhangban van az egyetem 

későbbi céljaival, egyúttal közelebb hozza a programban résztvevőket a mentális és testi 

egészség fontosságának felismeréséhez. A program érdeklődést kíván kelteni a meditációval 

és gyógynövényekkel megvalósítható teljesebb, egészségesebb életvezetés iránt. 18–90 éves 

mentálisan egészséges és a gyógynövényekkel szembeni allergiát nem mutató résztvevők 

számára ajánlunk egy négynapos kurzust, melyben minimum 20, maximum 40 fő részvételére 

számítunk. A programtól azt várjuk, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a mentális 

egészség fontosságába, valamint alap elméleti és gyakorlati módszereket sajátítsanak el a 

meditációban és a gyógynövények használatában. 

A projekt  költségvetése 750.000 Ft, melyből a kért támogatás összege 600.000 Ft. A 

projekt partnerei az ELTE TTK, az ELTE HÖK, a CEWE Magyarország Kft., valamint a 

Herbária Zrt.  

A projekt összhangban készült az EU Zöld könyvének a népesség mentális egészsége 

javítását kitűző törekvéseivel. 

A 16 órás képzést követően biztosítjuk a projekt fenntarthatóságát 2 éven át egy blog 

üzemeltetésével, valamint az ELTE TTK Dékánjának szándéknyilatkoztatásával. A projekt 

minőségbiztosítása érdekében minden, a képzésben résztvevő véleményét kérjük az 

elégedettségi mutatók felállításához. 

Bízunk benne, hogy az ELTE XXI. Nyári Egyeteme programján belül szervezett 

Egészség – karnyújtásnyira c. kurzus megelégedésére szolgál mind a résztvevőknek, mind az 

anyaszervezetnek. 
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12. FORRÁSOK 

 

Európai Unió (2005): Zöld Könyv a népesség mentális egészségének javításáról, az Európai 
Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából. k. n., Brüsszel URL: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_hu.pdf 
(letöltve: 2011.11.25. 18:02) 
 
 
13. WEB 

Az Egészség-Karnyújtásnyira program honlapja URL: 
http://egeszsegkarnyujtasnyira.blogspot.hu/ 
(letöltve: 2011.11.25. 18:04) 
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14. MELLÉKLETEK 

 

 

14.1.    1. sz. melléklet: Jelenléti ív 
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14.2.    2. sz. melléklet: Képzés és oktatói értékelő lap 
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14.3.    3. sz. melléklet: Hirdetés 
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14.4. 4. sz. melléklet: Részletes képzési program 

1 csoport  
Napi részletes programterv: 
1 Nap: 
8:00 Érzékenyítő kurzus megnyitása, napirend ismertetése 
8:15 Gyógynövények első rész 

• Ismerkedés a gyógynövényekkel, fajták, hatásaik. Prezentáció  
9:15  Szünet  
9:30 Gyógynövények első rész folytatás  

• Fajták, hatásaik, kérdések és válaszok 
10:30 Szünet 
10:45 Gyógynövények második rész 

• A gyógynövények beszerzése. Gyűjtsük, vagy vásároljuk? A gyűjtésről, mikor 
érdemes és milyen állapotban, a leggyakoribb fajták a ház körül. Prezentáció, 
csoportos beszélgetés, tapasztalatok megosztása 

11:45 Ebédszünet 
13:00 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata 

• A relaxáció és meditáció fogalma. Tudatszintek, agyhullámok, tudatszint változások. 
Mit várhatunk a meditációtól. A meditáció környezeti kialakítása. A gyakorlatok alatt 
végzendő mozzanatok. Gyakorlatok és megbeszélés. 

14:30 Szünet 
14:45  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Kifejezések gyűjtése a következő meditáció tartalmához. Gyakorlatok és megbeszélés. 
15:45 Szünet 
16:00 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések - válaszok 
16:45 Az első nap zárása 
 
2 Nap: 
8:15 Gyógynövények második rész folytatás 

• Az első napon tanultak felelevenítésével. Prezentáció, csoportos beszélgetés, 
tapasztalatok megosztása 

9:15  Szünet  
9:30 Gyógynövények harmadik rész 

• A leggyakoribb felhasználási módok. A gyógytea késztés rejtelmei, eszközei. Az 
aroma terápiáról. Pakolások, fürdők, illóolajos masszázs és jótékony hatása. 

10:30 Szünet 
10:45 Gyógynövények harmadik rész folytatás 

• Keverhetőek-e a gyógynövények a hatás érdekében? Hasznos keverékek és 
összeállításuk 

11:45 Ebédszünet 
13:00 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Gyakorlat, élmények megbeszélése. A további meditációs technikák lehetőségeiről. 
14:30 Szünet 
14:45  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Az elme tükre gyakorlat elmélete és gyakorlata, élmények megosztása 
15:45 Szünet 
16:00 A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések, levezető gyakorlat 



 25 

17:00 A második nap zárása 
 
3 Nap: 
8:15 Gyógynövények negyedik rész  

• Az előző nap megismert gyógynövények és hatásaik áttekintése. Gyógytea receptek. 
Csoportos beszélgetés, egyéni, felvetett problémákra javasolt receptek 

9:15  Szünet  
9:30 Gyógynövények negyedik rész folytatás 

• A gyógytea késztés rejtelmei, eszközei a gyakorlatban. Tea készítés csoportokban 
választással a mintareceptekből 

10:30 Szünet 
10:45 Gyógynövények negyedik rész folytatás 

• A kiválasztott recept szerint elkészült teák elfogyasztása, a csoportok teái egymás 
között. Csoportos beszélgetés az ízekről, az elkészítés nehézségeiről, tapasztalatok 
megosztása 

11:30 Ebédszünet 
13:00 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Előző napról felmerült kérdések megbeszélése. Bevezető gyakorlat. A Pohár víz 
technika elmélete és gyakorlata 

15:00 Szünet 
15:10  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Az ideális pihenőhely kialakítása a képzeletben, gyakorlat, élmények megbeszélése 
16:15 Szünet 
16:30 A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések, levezető gyakorlat 
17:00 A harmadik nap zárása 
 
4 Nap: 
8:15 Gyógynövények ötödik rész  

• Aromaterápia a gyakorlatban. Találkozás az eszközökkel. Aromaolajak tesztelése, 
megismerése szaglással. 

9:15  Szünet  
9:30 Gyógynövények ötödik rész folytatás 

• Aroma keverék készítése csoportokban. Választás az elkészült keverékek közül, 
kipróbálás, meditációs zene hallgatása közben  tapasztalatok, élmények megbeszélése, 
kérdések, válaszok. A szekció lezárása.  

11:00 Ebéd szünet 
12:00 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• A laboratóriumi szintről. Gyakorlat, élmények megbeszélése.  
13:55 Szünet  
14:10  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Beszélgetés a memóriáról. Általános gyakorlat, élmények megosztása 
14:50 Szünet 
15:05  A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• A memória fogas gyakorlat. Élmények és tapasztalatok megbeszélése.  
15:45 A szekció és kurzus zárása 
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2 csoport (Indítása jelentkezők létszámától függő) 
Napi részletes programterv: 
1 Nap: 
8:00 Érzékenyítő kurzus megnyitása, napirend ismertetése 
8:15 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata 

• A relaxáció és meditáció fogalma. Tudatszintek, agyhullámok, tudatszint változások. 
Mit várhatunk a meditációtól. A meditáció környezeti kialakítása. A gyakorlatok alatt 
végzendő mozzanatok. Gyakorlatok és megbeszélés. 

9:45 Szünet 
10:00  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Kifejezések gyűjtése a következő meditáció tartalmához. Gyakorlatok és megbeszélés. 
11:00 Szünet 
11:15 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések - válaszok 
12:00 Ebédszünet 
13:00 Gyógynövények első rész 

• Ismerkedés a gyógynövényekkel, fajták, hatásaik. Prezentáció  
14:00  Szünet  
14:15 Gyógynövények első rész folytatás  

• Fajták, hatásaik, kérdések és válaszok 
15:15 Szünet 
15:30 Gyógynövények második rész 

• A gyógynövények beszerzése. Gyűjtsük, vagy vásároljuk? A gyűjtésről, mikor 
érdemes és milyen állapotban, a leggyakoribb fajták a ház körül. Prezentáció, 
csoportos beszélgetés, tapasztalatok megosztása 

16:30 Az első nap zárása 
 
2 Nap: 
8:15 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Gyakorlat, élmények megbeszélése. A további meditációs technikák lehetőségeiről. 
9:45 Szünet 
10:00  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Az elme tükre gyakorlat elmélete és gyakorlata, élmények megosztása 
11:00 Szünet 
11:15 A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések, levezető gyakorlat 
12:00 Ebédszünet 
13:00 Gyógynövények második rész folytatás 

• Az első napon tanultak felelevenítésével. Prezentáció, csoportos beszélgetés, 
tapasztalatok megosztása 

14:00  Szünet  
14:15 Gyógynövények harmadik rész 

• A leggyakoribb felhasználási módok. A gyógytea késztés rejtelmei, eszközei. Az 
aroma terápiáról. Pakolások, fürdők, illóolajos masszázs és jótékony hatása. 

15:15 Szünet 
15:30 Gyógynövények harmadik rész folytatás 

• Keverhetőek-e a gyógynövények a hatás érdekében? Hasznos keverékek és 
összeállításuk 

16:30 A második nap zárása 
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3 Nap: 
08:15 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Előző napról felmerült kérdések megbeszélése. Bevezető gyakorlat. A Pohár víz 
technika elmélete és gyakorlata 

10:15 Szünet 
10:30  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Az ideális pihenőhely kialakítása a képzeletben, gyakorlat, élmények megbeszélése 
11:15 Szünet 
11:30 A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• Sikertörténetek, kérdések, levezető gyakorlat 
12:15 Ebédszünet 
13:00 Gyógynövények negyedik rész  

• Az előző nap megismert gyógynövények és hatásaik áttekintése. Gyógytea receptek. 
Csoportos beszélgetés, egyéni, felvetett problémákra javasolt receptek 

14:00  Szünet  
14:15 Gyógynövények negyedik rész folytatás 

• A gyógytea késztés rejtelmei, eszközei a gyakorlatban. Tea készítés csoportokban 
választással a mintareceptekből 

15:15 Szünet 
15:30 Gyógynövények negyedik rész folytatás 

• A kiválasztott recept szerint elkészült teák elfogyasztása, a csoportok teái egymás 
között. Csoportos beszélgetés az ízekről, az elkészítés nehézségeiről, tapasztalatok 
megosztása 

16:30 A harmadik nap zárása 
 
4 Nap: 
8:15 A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• A laboratóriumi szintről. Gyakorlat, élmények megbeszélése.  
10:10 Szünet  
10:25  A mentális önfejlesztés célja és gyakorlata folytatás 

• Beszélgetés a memóriáról. Általános gyakorlat, élmények megosztása 
11:05 Szünet 
11:15  A mentális önfejlesztés célja folytatás 

• A memória fogas gyakorlat. Élmények és tapasztalatok megbeszélése.  
12:15 Ebédszünet 
13:00 Gyógynövények ötödik rész  

• Aromaterápia a gyakorlatban. Találkozás az eszközökkel. Aromaolajak tesztelése, 
megismerése szaglással. 

14:00  Szünet  
14:15 Gyógynövények ötödik rész folytatás 

• Aroma keverék készítése csoportokban. Választás az elkészült keverékek közül, 
kipróbálás, meditációs zene hallgatása közben  tapasztalatok, élmények megbeszélése, 
kérdések, válaszok.  

15:45 A szekció és kurzus zárása 
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14.5. 5. sz. melléklet: Önéletrajzok 

 

Europass  
Önéletrajz 

 
  

Személyi adatok       

Vezetéknév/Utónév Magda Borbála 
Cím 3300 Eger, Epejesi utca 17/C.1/5. 

Telefonszám +36 30 610-6318 
E-mail magdab0426@yahoo.com 

  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1966. április 26. 
  

Neme Nő 
  

Betölteni kívánt munkakör /  

Foglalkozási terület andragógus/projekt menedzser 
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2007-től -  
Foglalkozás/beosztás irodavezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 
projektek teljeskörű menedzselése (HEFOP, TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001, TÁMOP 
2.1.1), adminisztratív munkatársak és az oktatói team munkájának irányítása, 

  partnerekkel való kapcsolattartás 
A munkáltató neve és címe OXFORD International Nyelviskola Kft., 3300 Eger, Bródy Sándor utca 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás, felnőttképzés 
  

Időtartam 2004-2007 
Foglalkozás/beosztás irodavezető és céges koordinátor 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Leonardo da Vinci Mobility Programon belül spanyol diákok fogadása angolnyelvi 
képzésük és szakmai programok szervezése, teljes körű koordinálása, kapcsolattartás 
angol nyelven a spanyol szervezettel (2005 - 2006, több csoport). 
RYAN AIR cabin crew budapesti képzésének szervezése, teljes körű koordinálása, 
kapcsolattartás angol nyelven az ír légitársasággal, a közvetítő szervezettel, a 
különböző nemzetiségű légikísérő jelöltekkel (2006 - 2007, több csoport). 
 

A munkáltató neve és címe International House Eger 3300 Eger, Mecset utca 3. 
  International House Language School, 1022 Budapest, Bimbó utca 7. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás, felnőttképzés 
  

Időtartam 1984 - 1995 
Foglalkozás/beosztás csecsemő-és kisgyermek gondozónő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök intézetben élő cscsemők és kisgyermekek gondozása 
A munkáltató neve és címe Pikler Emmi Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézete, 1022 Budapest, 

Lóczy Lajos utca 3. 
Tevékenység típusa, ágazat Egészségügy, pedagógia 

Tanulmányok  
  

   Időtartam 2014- 
Végzettség/képesítés Andragógia MA 
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Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Andragógiai kutatások és fejlesztések, Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás, 
Andragógiai kompetenciák fejlesztése, Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések 
fejlesztése, Korszerű tanulási és tanítási módszerek a felnőttképzésben, 
Oktatásinformatikai rendszerek, Tanuláselméletek és alkalmazásuk az 
andragógiában, Felnőtt csoportok vezetése 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

ELTE PPK 

  

    

Időtartam 2009-2012 
Végzettség/képesítés Andragógia BA, felnőttképzési szakirány 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Andragógiai alapismeretek, Felnőttképzés jogi szabályozása, Vezetés elmélet, 
Tanulás-tanítás módszertana, EU-s ismeretek, Közösségfejlesztés, 
Társadalomismeret, Szociológia, Művelődés elmélet és történet, Kommunikáció, 
Információ és társadalom, Alkalmazott marketing, Szociál-pszichológia, 
Kutatásmódszertan, Modern nevelésfilozófiák, A felnőttképzés és közművelődés 
intézményei, hazai és nemzetközi színterei, Kisebbségi közösségek, Gerontológia, 
Felnőttképzés tervezése, Pályázatírási technikák 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

  

   Időtartam 2004-2005 
Végzettség/képesítés irodavezető OKJ-s képzés 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Titkári alapismeretek, Jogi alapismeretek, Pénzügyi-számviteli alapismeretek, 
Informatika, Közgazdaságtan, Marketing.  

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

TÁLENTUM ’99 Kft. 

   Időtartam 1997 

Végzettség/képesítés Idegenforgalmi és turisztikai menedzser 
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Az utazás világa, Földrajz, Utazás fajtási, Marketing és eladás, Utazási irodák, 

ügynökségek, Karrier építés 
Oktatást/képzést nyújtó intézmény  

neve és típusa   
Buck County Community College, PA, USA 

   Időtartam 1989-1990 

Végzettség/képesítés Bölcsödei szakgondozó 
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Fejlődéslélektan, pszichológia, szociológia, élelmezés,  

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Egészségügyi Szakgondozók központi Továbbképző Intézete, Budapest 

  

Egyéni készségek és  

kompetenciák 

Élethosszig tartó tanulásra való koncentrálás 

  

Anyanyelv(ek) Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)    
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint(*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol  C1 C1 C1 C1 C1 

Német  B1 B1 B1 B1 B1 
 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
  

Társas készségek és  

kompetenciák 
Lojalitás, csapatmunkában való helytállás, kiváló együttműködői készség, nyitottság, 
tolerancia, empátia, jó kommunikációs készség, széleskörű kapcsolatrendszer 

  

Szervezési készségek és  

kompetenciák 
Célorientáltság, sokoldalúság, hazai és nemzetközi tapasztalat elsősorban 
andragógia, pedagógia és turisztika terén 

  
  

Számítógép-felhasználói  

készségek és kompetenciák   
Felhasználói szintű imeretek, word, excel, adatbázis kezelők, számlázó programok, 
GoogleDrive, Mindmeister 
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Egyéb készségek és  

kompetenciák 

Amrikában dolgoztam nannyként,ezáltal számos tapasztalatot szereztem 
multikulturális környezetben. Több mint 25 államban és Kanadában is volt alkalmam 
kirándulni, valamint Európa számos országába jutottam el turistaként.  
Gondozónőként Párizsban és Berlinben voltam szakmai úton 
 
1989 Miniszteri elismerés eredményes munkáért 
 

  
  

Járművezetői engedély(ek) B kategória- gépjárművezetői engedély 
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Europass  
Önéletrajz 

 
  

Személyi adatok       

Vezetéknév/Utónév Molnár Attila Károly 
Cím 1112 Budapest, Menyecske utca 7. 

Telefonszám Mobil: +36209685651 
E-mail www@molnarattila.hu 

  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1969.03.09. 
  

Neme Férfi 
  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2015- 
Foglalkozás/beosztás Személyi segítő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Sajátos tanulási igényű hallgatók tanulási problémáinak segítése 
A munkáltató neve és címe Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás 
  

Időtartam 2006- 
Foglalkozás/beosztás Tanulássegítő koordinátor 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 
Gyermekek és felnőttek tanulásának koordinálása a matematika, az angol és német 
nyelv területén 
Speciális technikák: gyorsolvasás, meditáció és jobbagyféltekés rajz 

A munkáltató neve és címe Tele-Média Bt. 
Tevékenység típusa, ágazat Oktatás 

  

Időtartam 2006- 
Foglalkozás/beosztás Művészeti vezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Filmek és hangok felvétele, szerkesztése, projektek rendezése 
A munkáltató neve és címe Tele-Média Bt. 

Tevékenység típusa, ágazat Média 
  

Időtartam 2005-2006 
Foglalkozás/beosztás Tudósító 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Közlekedési információk közvetítése élő adásban 
A munkáltató neve és címe HírTV 

Tevékenység típusa, ágazat Média 
  

Időtartam 2000-2005 
Foglalkozás/beosztás Tudósító 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Közlekedési információk közvetítése élő adásban 
A munkáltató neve és címe Radio Deejay, Budapest 

Tevékenység típusa, ágazat Média 
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Időtartam 1998-2000 
Foglalkozás/beosztás Tudósító 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tudósítás nyilvános eseményekről 
A munkáltató neve és címe Sláger Rádió, Budaörs 

Tevékenység típusa, ágazat Média 
  

 

Publikációk  
  

Forma Írás 
Cím Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért 

Év 2015 
Hely Felnőttképzési Szemle 

  

Forma Írás 
Cím Mentális gyakorlatok a börtönben 

Év 2015 
Hely Börtönügyi Szemle 

  

Forma Írás 
Cím Új eszközök a kriminálandragógiában 

Év 2015 
Hely OTDK 

  

Forma Előadás 
Cím Új eszközök a kriminálandragógiában 

Év 2015 
Hely OTDK 

  

Forma Előadás 
Cím Szemközt az információval 

Év 2013 
Hely MOKK 

  

Forma Film 
Cím A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 

Év 2013 
Hely Sátoraljaújhely 

  

Forma Film 
Cím OSZK 

Év 2013 
Hely Budapest 
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Tanulmányok  
  

   Időtartam 2014– 
Végzettség/képesítés Andragógia MA 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Andragógiai kutatások és fejlesztések, Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás, 
Andragógiai kompetenciák fejlesztése, Kompetencia alapú, modulrendszerű 
képzések fejlesztése, Korszerű tanulási és tanítási módszerek a felnőttképzésben, 
Oktatásinformatikai rendszerek, Tanuláselméletek és alkalmazásuk az 
andragógiában, Felnőtt csoportok vezetése 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

ELTE PPK 

  

   Időtartam 2011–2014 
Végzettség/képesítés Andragógia BA, felnőttképzési szervező szakirány 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Az andragógia alapjai, Kriminálandragógia, Oktatáselmélet, Neveléselmélet, 
Általános lélektan, Tanulásmódszertan, Fejlődéslélektan, Társadalomlélektan, 
Neveléslélektan 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

ELTE PPK 

  

   Időtartam 2006–2007 
Végzettség/képesítés Matematika BSc 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés A matematika alapjai, Bevezetés a matematikába, Lineáris algebra 
Oktatást/képzést nyújtó intézmény  

neve és típusa   
SZTE TTK 

 
  

Egyéni készségek és  

kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)    
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint(*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Német  C1 C1 C1 C1 C1 

Angol  C1 C1 C1 C1 C1 
 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
  

Társas készségek és  

kompetenciák 
Önkéntesség, empátia, segítőkészség. 

  

Szervezési készségek és  

kompetenciák 
Az idő hatékony kihasználása, feladattervezés és –szervezés. 

  

Műszaki készségek és  

kompetenciák 
Praktikus használati tárgyak készítése. 

  

Számítógép-felhasználói  

készségek és kompetenciák   
ECDL. Microsoft Office, WaveLab, Canopus EDIUS, GoogleDrive, Quizlet, 
MindMeister. 

  

Művészi készségek és  

kompetenciák 

Zeneszerzés, fényképezés, filmezés, rajzolás, festés, vers- és novellaírás, 
hangjátékkészítés. Hangszeres játék: zongora, gitárok, ukulele, harmonika, 
szájharmonika, furulya. 

  

Egyéb készségek és  

kompetenciák 
Mentális önfejlesztő gyakorlatok: meditáció 

  

Járművezetői engedély(ek) A és B gépjárművezetői engedély, hajóvezetői engedély, vitorlázőrepülő C vizsga 
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Europass  
Önéletrajz 

 
  

Személyi adatok       

Vezetéknév/Utónév Simon Tünde 
Cím 8073 Csákberény, Bajcsy-Zs. utca 42. 

Telefonszám 30/372-6272 
E-mail simontuce@gmail.com 

  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1968. február 13. 
  

Neme Nő 
  

Betölteni kívánt munkakör /  

Foglalkozási terület  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 1998-2015, jelenleg is 
Foglalkozás/beosztás Karbantartási rendszer támogató, műszaki belső képzésekért felelős területi vezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Műszaki terület minőségügyi és dokumentációs rendszer működésének biztosítása, 
műszaki oktatások felügyelete, management típusú képzések megtartása 

A munkáltató neve és címe DENSO Magyarország Kft. 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 
Tevékenység típusa, ágazat Japán autóipari multinacionális vállalat 

  

Időtartam 1990 - 1998 
Foglalkozás/beosztás Műszaki munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Közműtervezés, közműtérkép készítés, földmérés 
A munkáltató neve és címe Alba Geotrade Kft. 

Tevékenység típusa, ágazat Földmérés, közműtervezés 
  

Időtartam 1987-1990 
Foglalkozás/beosztás Műszaki asszisztens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Mikrohullámú összeköttetések tervezésével kapcsolatos teljeskörű dokumentáció 
készítése 

A munkáltató neve és címe NYME Földmérési és Földrendezői főiskolai kar  
Tevékenység típusa, ágazat  

  

Tanulmányok 

  

   Időtartam 2014 szeptembertől, jelenleg is 

Végzettség/képesítés Andragógia MA 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Felnőttképzés 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
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   Időtartam 2004-2008 

Végzettség/képesítés Háztartásökonómia - életvitel szakos tanár 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Ökonómia, Technika, Egészségfejlesztés 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

NYME Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

  

   Időtartam 1999-2001 

Végzettség/képesítés Anyagggazdálkodó - Logisztikai szervező (felsőfokú OKJ szakképesítés) 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Logisztikai ismeretek  

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Pannon Idegenforgalmi, Közgazdasági és Logisztikai Szakközépiskola és Kollégium  

   Időtartam 2002-2003 

Végzettség/képesítés ISO 14001 – QS 9000 – OHSAS 18001 – ISO/TS 16949 szabványok Belső Auditor,  
Beszállítói Auditor  

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Auditálás Autóipari multinacionális cégnél szerzett gyakorlattal 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Merten & Martienssen Kft., Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.  

   Időtartam 1982-1987 

Végzettség/képesítés Út - Hídépítési technikus 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés Földmérés, útépítés, statika 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa   

Jáky József Út - Hídépítési és Fenntartási Technikum 

Egyéni készségek és  

kompetenciák 
Anyanyelv(ek) Magyar 

 

 
 
 

Egyéb nyelv(ek)   Angol középfokú C típusú nyelvvizsga 

  

Társas készségek és  

kompetenciák 
Csapatmunkában való helytállás, kiváló együttműködői készség, nyitottság, empátia, 
jó kommunikációs készség, 

  

Szervezési készségek és  

kompetenciák 
Célorientáltság, sokoldalúság,  

  
  

Számítógép-felhasználói  

készségek és kompetenciák   
Felhasználói szintű imeretek, word, excel, adatbázis kezelők, GoogleDrive, Lotus 
Notes, Photoshop 

Művészi készségek és  

kompetenciák 
Festészet, rajz, (Önálló kiállítás 2003), fotózás 

Járművezetői engedély(ek) B kategóriás jogosítvány 

  
 


