
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Neme: férfi

Születési hely, idő:

Családi állapot:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Telefonszám(ok):

Fax:

E-mail:

Honlap:

3. Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól 

kezdve, és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött 

állást is beleértve)

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

2085 Pilisvörösvár, Zöldfa utca 29.

+36-70-674-6570

KIR referens; minőségügyi megbízott (TTK Főosztály)

Önéletrajz

JÁSZKUTI GERGELY

JÁSZKUTI GERGELY

Spanberger Anikó

Budapest, 1985.07.18.

házas

magyar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

toyourescape@gmail.com

2011. szeptember 28. - 2014. július 31.

minőségirányítási szakreferens, projekt szakmai fejlesztő;

feladatcsoport-felelős

• Közigazgatási vizsgarendszer, iletve a közszolgálati

továbbképzési rendszer minőségügyi folyamatainak tervezése,

működtetésében közreműködés, ellenőrzése (auditokkal, átfogó

ellenőrzésekkel, vezető auditorként), értékelése, egyéb ad hoc

feladatok;

• VTKI belső szabályzatok tervezése, előkészítése,

rendszerértékelések lefolytatásában szakmai közreműködés;

• Részvétel az egyetem következő projektjeiben:

KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15: „A közszolgáltatás komplex

kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai

fejlesztése”projekt;

KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15: „A jó kormányzást megalapozó

közszolgálat-fejlesztés” projekt, 3. alprojekt: Minőségfejlesztési

munkacsoport

• Az NKE VTKI, majd az NKE ÁKK VTKK Miőségirányítási

Főosztályának Minőségirányítási feladatcsoport elnevezésű

szervezeti egységének vezetése. Vezetői feladatok: munkatársak

koordinálása, feladatok kiadása, beszámoltatása, munkatársak

karriertervezése, mentorálása, a feladatcsoport stratégiai

céljainak kijelölése. 

   

2014. augusztus 1.- (jelenleg is)

fénykép  
helye 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

4. Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól 

kezdve, és visszafelé haladva)

Iskolarendszerű képzés esetén

Időtartam: 2016-

Szak megnevezése:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező): levelező

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Tájékoztató könyvtáros

Könyvtár állományának kezelése, részvétel az

állományfejlesztésben, annak minőségi javításában, olvasók

tájékoztatása, kölcsönöztetés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közigazgatástudományi Doktori Iskola

Államtudományi és Közigazgatási Kar

Állam és jogtudomány, közigazgatástudomány, 

kutatásmódszertani ismeretek

Olvasószolgálati könyvtáros (Olvasószolgálati tájékoztatás,

kölcsönöztetés, olvasói és szurrogátum-adatbázisok kezelése)

határozott idő lejártával

2011. május 31.

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth 

Lajos utca 16.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1145 Budapest, Bosnyák utca 1/a.

Megszüntetés közös megegyezéssel (egyetemi tanulmányok 

elkezdése miatt)

2004. augusztus 1. - 2005. július 31.

Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A Közoktatási Információs Rendszer egyes moduljainak

működtetése (Intézménytörzs kezelése: intézményi átszervezések

átvezetése az informatikai felületen, alapító okiratok, működési

engedélyek és nyilvántartásba vételi határozatok ellenőrzése.

Személyi törzs kezelése: duplikált oktatási azonosítók

anomáliáinak feloldása, személyi adat kezelés. Fentiek

vonatkozásában aktív kapcsolattartás a közoktatási/köznevelési

intézmények vezetőivel, titkáraival. Adatszolgáltatás:

társhatóságok, kormányzati szervek részére, vagy egyéni, ill.

sajtó megkeresések esetén a KIR háttéradatbázisaiból

közoktatási/köznevelési statisztikai adatok szolgáltatása az

információvédelmi előírások figyelembe vételével - közérdekű

vagy közérdekből nyilvános adatok. Egyéb ad hoc feladatok.

Minőségügyi megbízott: az Oktatási Hivatal minőségirányítási

rendszerének kiépítésében aktív részvétel, ill. ÁROP 1.2.18/A

projekt keretében szervezetfejlesztésben való közreműködés)

áthelyezés (saját kérésre)

2005-2011

Felsőfokú (egyetemi)

2011. április 1.

Eszterházy Károly Főiskola

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített Önéletrajz 2. oldal



Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):

Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):

Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés 

során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított 

szakmai tudás összefoglalása):

Továbbképzések:

Időtartam:

Képzés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Időtartam:

Képzés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Időtartam:

Képzés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve:

Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák

Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint 

adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Hallás utáni 

értés
Olvasás Társalgás

Folyamatos 

beszéd

Német A2 B1 A2 A2 B1

Angol A2 B1 A1 A1 B1

Latin B2 B2

VSL Kft.

EU-SUCCESS Kft.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közszolgálati hivatásetika (PN-0017-1212-MK)

közigazgatási alapvizsga

Minőségirányítás a közszolgálatban

Oktatási Hivatal

2014. december 9.

EvaSys Kérdőív-és Felméréskészítő, Kiértékelő Rendszer 

felhasználói tanfolyam

2012.09.24. - 2012.12.10.

2015. március 23-24

ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszer belső auditor

2013.09.02. - 2013.12.31.

Beszéd

ÍrásNyelv

Szövegértés

Információfeldolgozás, és visszakeresés (pl.: Információkereső

nyelvek, Formai adatfeldolgozás); Menedzsment (pl.: Álatalános

menedzsment, gazdasági menedzsment, minőségbiztosítás);

Információs rendszerek, információs szolgáltatások (pl.: Európai

Unió jog-, és intézményrendszere, Oktatási rendszerek,

Közigazgatás); Informatika (pl.: Ügyviteli alkalmazások,

Információelmélet); Bibliofília (pl.: Művelődéstörténet, Oktatás-,

és iskolatörténet, könyv és könyvtártörténet)

Nappali

2015. március 11-13.

ISO 9001 Minőségirányítási szakember

ISO 9001 szabványismeret, ISO 9001-2008 audit szabvány

ismeretek, auditálási technikák, audit gyakorlat.

2013. április 5.

TEQUA Vezetési és Tanácsadó Iroda

A Minőségirányítás definíciója, szerepe, minőségirányítási

szabványok (ISO 9001), Minőségirányítási rendszer felépítése,

dokumentálása, minőségirányítási módszerek, technikák,

auditálási ismeretek.

 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Kiváló

Könyvtártörténet. Cím: Hazánk zenei könyvtárainak története és

jelene. Minősítése: jeles
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Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)

Nyelv

Latin

Angol

Szervezési készségek és kompetenciák

(pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)

vezető koordi-nátor tag
adminiszt-

rátor

pénzügyi 

referens

projekt x

egyéb x x x x

Részletes leírás:

Számítógép-felhasználói készségek és 

kompetenciák

Felhasználói szintű ismeretek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet) vagy 

magasabb szintű készségek (pl. programozás):

Egyéb készségek és kompetenciák

(amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. 

hobbi, sport, stb.):

Járművezetői engedély

Jogosítvány, járműkategória:

7. Mellékletek
(csatolásuk akkor kötelező, ha a pályázatot kiíró szerv 

vagy a munkáltató előírja)                                                   

Kérjük, jelölje a csatolás tényét a melléklet neve 

mellett! 

Diplomák és egyéb végzettségek másolata

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos fokozat esetén témavázlat

Aláírás

 

Általános - C típusú (komplex)

• EKOP 1.A.1.08. (Oktatási Hivatal közigazgatási

szolgáltatásainak elektronizálása), ÁROP 1.2.18/A

(Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek részére)

részvétel.  

• Alkalmasság, kompetenciák: Bizonyos intézkedési

munkacsoportok vezetése szakmai szinten, etikus magatartás,

ügyfél orientáltság, felelősségtudat, kiváló írásbeli, jó szóbeli

kommunikációs készség, empátia, folyamatközpontú szemlélet.

• NKE VTKI Minőségirányítási Központ minőségirányítási

feladatcsoportjának megbízott felelőse

Nyelvvizsga típusa

Általános - C típusú (komplex)

Partnerközpontúság, etikus magatartás, felelősségtudat,

magasszintű empátia, és csapatszellem, teljesítményorientáció.

Művelődési, kultúraszervezési területen magasszintű motiváció.

Sport: úszás, futás, országúti kerékpározás, egyéb fitness termi

sportág. Hobbi: könyvek, sportirodalom, filmkritika, gokart,

kirándulás - országismeret)

Járművezetői engedély (CN116108), B-kategória

Nyelvvizsga foka

Középfokú (B2 szintű)

Alapfokú (B1 szintű)

Microsoft Office ügyviteli rendszerek (Word, Excel, Power Point)

magas szintű ismerete; Microsoft Visio folyamatszerkesztő

szoftver felhasználói szintű ismerete. Internet: keresési technikák

ismerete
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