
ÖNÉLETRAJZ 

1. Személyes adatok 

1.1 Fénykép 

 

1.2 Vezetéknév/Utónév dr. Szigethy Balázs 

1.3 Születési név Szigethy Balázs 

1.4 Anyja neve Násfay Csilla Ilona 

1.5 Neme férfi 

1.6 Születési hely, idő (év, hó, nap) Győr, 1981. június 10. 

1.7 Családi állapot nős 

1.8 Állampolgárság magyar 

1.9 Állandó lakcím Győr, Köztelek u. 3/A. 

1.10 Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) - 

1.11 Telefonszám(ok) +36202596737 

1.12 Fax  

1.13 E-mail jegyzo@dunaszeg.hu 

1.14 Honlap www.dkoh.hu 

2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület 

 

betöltött munkakör: jegyző 

3. Szakmai tapasztalat 

(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást is beleértve) 

3.1.1 Időtartam 2013. június 1. – jelenleg is 

3.1.2 Foglalkozás/beosztás jegyző 

3.1.3 Főbb tevékenységek és feladatkörök közös önkormányzati hivatal vezetése 

3.1.4 A munkáltató neve és címe Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal; 

9174 Dunaszeg, Országút u. 6. 

3.1.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony megszűnésének/ 

megszüntetésének jogcíme 

- 

   

3.2.1 Időtartam 2012. december 1. – 2013. május 30. 

3.2.2 Foglalkozás/beosztás jogi ügyintéző 

3.2.3 Főbb tevékenységek és feladatkörök fogyasztóvédelmi eljárások, panaszkezelés 

3.2.4 A munkáltató neve és címe Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Felügyelősége; 9022 Győr, Türr I. u. 1. 

3.2.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony megszűnésének/ 

megszüntetésének jogcíme 

közös megegyezés 

   

3.3.1 Időtartam 2011. január 1. – 2012. november 30. 

3.3.2 Foglalkozás/beosztás ügyfélszolgálati munkatárs 

3.3.3 Főbb tevékenységek és feladatkörök integrált kormányzati ügyfélszolgálat 
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3.3.4 A munkáltató neve és címe Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

3.3.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony megszűnésének/ 

megszüntetésének jogcíme 

kinevezés módosítás 

   

3.4.1 Időtartam 2002. szeptember 23. – 2010. december 31. 

3.4.2 Foglalkozás/beosztás hatósági referens 

3.4.3 Főbb tevékenységek és feladatkörök építéshatósági, örökségvédelmi hatósági feladatok 

3.4.4 A munkáltató neve és címe Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 

3.4.5 Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony megszűnésének/ 

megszüntetésének jogcíme 

kinevezés módosítás 

4. Tanulmányok 

(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva) 

4.1.1 Időtartam 2014. március – 2015. január 

4.1.2 Végzettség önkormányzati szaktanácsadó 

4.1.3 Oktatási intézmény neve Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

4.1.4 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a kar 

megnevezése 

Közigazgatás-tudományi Kar 

4.1.5 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező) 

levelező 

4.1.6 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diploma minősítése 

jeles 

4.1.7 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése 

A hagyományos bürokráciafelfogástól a szolgáltató államig: az e-

közigazgatás szerepe a szolgáltató állam megteremtésében (jeles) 

4.1.8 Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása) 

helyi közpolitika, önkormányzati gazdálkodás, inkluzív 

önkormányzat, közszolgáltatások szervezése, szervezetfejlesztés, 

települési tervezés, helyi környezetpolitika, helyi társadalmi 

folyamatok, településmarketing, pályázatmenedzsment, 

elektronikus-közigazgatási modernizáció 

   

4.2.1 Időtartam 2008. február 4. – 2010. február 5. 

4.2.2 Végzettség okl. közigazgatási menedzser 

4.2.3 Oktatási intézmény neve Budapesti Corvinus Egyetem 

4.2.4 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a kar 

megnevezése 

Közigazgatás-tudományi Kar 

4.2.5 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező) 

levelező 

4.2.6 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diploma minősítése 

jó 

4.2.7 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése 

Az épített örökség védelme Magyarországon (jó) 

4.2.8 Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása) 

államtudomány, közigazgatás és alapjogok, nemzetközi igazgatás, 

közpénzügyek, közmenedzsment, elektronikus 

igazgatásszervezés, közigazgatási információs rendszerek 

fejlesztése, jogalkotástan, kultúraközi kommunikáció, 

összehasonlító közpolitika, önkormányzati modellek, egyházjog, 

nemzetközi humanitárius jog 
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4.3.1 Időtartam 2002. szeptember 12. – 2008. szeptember 6. 

4.3.2 Végzettség jogász 

4.3.3 Oktatási intézmény neve Pécsi Tudományegyetem 

4.3.4 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a kar 

megnevezése 

Állam- és Jogtudományi Kar 

4.3.5 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező) 

levelező 

4.3.6 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diploma minősítése 

közepes 

4.3.7 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése 

A magyarországi műemlékvédelem jogi szabályozása (jeles) 

4.3.8 Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása) 

polgári jog, polgári eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, 

szabálysértési jog, közigazgatási jog, alkotmányjog, nemzetközi 

jog, EU jog, állam- és jogbölcselet, kriminológia, kriminalisztika, 

munkajog, társadalombiztosítási jog, kereskedelmi jog 

   

4.4.1 Időtartam 1999. szeptember 13. – 2002. június 25. 

4.4.2 Végzettség igazgatásszervező 

4.4.3 Oktatási intézmény neve Államigazgatási Főiskola (Budapesti Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetem) 

4.4.4 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a kar 

megnevezése 

- 

4.4.5 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező) 

nappali 

4.4.6 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diploma minősítése 

jó 

4.4.7 Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a 

diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, 

minősítése 

A magyar idegenrendészet gyakorlati tapasztalatainak összegzése 

(jeles) 

4.4.8 Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása) 

közigazgatás alapintézményei, politikaelmélet, közgazdaságtan, 

statisztika, számvitel, pszichológia, szociológia, filozófia, logika, 

államigazgatási jog, kommunikáció, településtan, államigazgatási 

eljárás, civilisztika, szervezés és vezetéselmélet, államigazgatási 

informatika, szociális-kulturális igazgatás, önkormányzati jog, 

közigazgatási büntetőjog, nemzetközi jog, rendészeti igazgatás 

5. Készségek és kompetenciák 

5.1 Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét) 

  

  Szövegértés Beszéd  

Nyelv Szint Hallás utáni 

értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 

beszéd 

Írás 

német Alapszintű 

nyelvhasználó 

          

 Önálló 

nyelvhasználó 

B2 B1 B1 B1 B1 

 Mesterfokú 

nyelvhasználó 

          

angol Alapszintű 

nyelvhasználó 

 

  A2 A2 A2 A2 
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 Önálló 

nyelvhasználó 

B1         

 Mesterfokú 

nyelvhasználó 

          

  

5.2 Okmánnyal igazolt nyelvismeret 

(alap-, közép-, vagy felsőfok) 

német középfok C típus 

5.3 Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja adminisztrációja) (kérjük jelölje X-

szel) 

 

 vezető koordinátor tag adminisztrátor pénzügyi 

referens 

egyéb 

projekt    X  X  X     

egyéb  X           

5.4 Számítógép-felhasználói készségek és 

kompetenciák (felhasználói szintű 

ismeretek – pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, 

internet – vagy magasabb szintű 

készségek – pl. programozás) 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció-szerkesztés, adatbázis-

kezelés, egyes képszerkesztő alkalmazások, internet, Navigraf WDD, Lotus 

Notes, egyéb irodai alkalmazások – felhasználói szintű ismeretek 

5.5 Egyéb készségek és kompetenciák 

(amelyek a korábbi címszavaknál nem 

szerepelnek, pl. hobbi, sport stb.) 

jogi szakvizsga (2016. december 14.) – jól megfelelt 

integrált ügyfélszolgálati vizsga (2010. december 22.) – kiválóan megfelelt 

közigazgatási szakvizsga (2005. május 17.) – jól megfelelt 

közigazgatási eljárási képzés és továbbképzés, kommunikációs tréning, 

egyszerűsített honosítási képzés, migráns specifikus képzés 

sport: teljesítménytúrázás, síelés 

hobbi: építészet, műemlékvédelem, környezetvédelem 

5.6 Járművezetői engedély (jogosítvány, 

járműkategória) 

B kategóriájú vezetői engedély 

5.7 Katonai szolgálatra vonatkozó adatok 

(idő, hely), az ott szerzett 

szakképesítés megjelölése 

nem teljesítettem katonai szolgálatot – tanulmányi felmentés 

6. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) 

6.1 Tagság gazdasági társaságban 

(társaság megnevezése, tagság kezdete, 

vége, tisztség megnevezése) 

nincs 

6.2 Tagság egyéb szervezetben (egyéb 

gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy 

civil szervezetben, köztestületben, 

alapítvány kuratóriumában), 

(társaság megnevezése, tagság kezdete, 

vége, tisztség megnevezése) 

-ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, egyesületi tag, 2009. és 

vezetőségi tag, 2015. 

-Teljesítménytúrázók Társasága, egyesületi tag, 2007. 

-Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium (Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem), alapító tag, volt alelnök, 2000. 

6.3 Delegáltság közigazgatási szakmai 

szervezetekben, testületekben – pl. 

tanácsadó, koordinációs testületek, 

kormány – és tárcaközi bizottságok, 

szakértői munkacsoportok (delegáló 

megnevezése, tagság kezdete, vége, 

tisztség megnevezése) 

"A járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése" 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; ÁROP-1.2.8-2012-

2012-0001) – 2012. június 25. – 2012. augusztus 31. 

 

6.4 Tudományos publikációk, kutatások 

(címe, témája) 

Intézkedések és tervek Sopron történeti városképének és 

műemlékileg védett épületeinek megóvására 

/Soproni Szemle helytörténeti folyóirat 64. évfolyam, 1. szám, 2010. 

február/ 
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6.5 Tudományos fokozat esetén annak 

minősítése, tárgya 

nincs 

6.6 Jelenlegi tanulmányok (intézmény, kar, 

évfolyam, szak, képzési idő) 

nincs 

6.7 Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok 

(szerződéskötés ideje, szerződést kötő 

szerv megjelölése) 

nincs 

6.8 Kitüntetésekre vonatkozó adatok 

(kitüntetés oka, ideje) 

nincs 

6.9 Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. 

fegyelmi) vonatkozó adatok (eljáró neve, 

eljárás oka) 

nincs 

6.10 Tagság titkos társaságban 

(társaság megnevezése) 

nincs 

6.11 1990 előtt volt-e tagja 

erőszakszervezetnek 

(erőszak szervezet megnevezése) 

nem 

6.12 Saját háztartásában nevelt vagy gondozott 

gyermekei száma 

3 

 

 

Dunaszeg, 2017. február 9. 

 

 dr. Szigethy Balázs sk. 


