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Europass 
Önéletrajz 

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) SZEKERES György alezredes 
Cím(ek) 1101Budapest, Hungária krt. 9–11.  

Telefonszám(ok) Vezetékes:  
+36(1)432-9000/29-376 
 

    Mobil: 
     +36-30-9194-918  

 

 
 

Fax(ok) 

 

E-mail(ek) szekeres.gyorgy@uni-nke.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1967. március 20. 
  
  

Szakmai tapasztalat  
  
  

Időtartam 2016– 
Foglalkozás / beosztás pszichológus / kiemelt gyakorlati oktató 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

- a pszichológia tantárgyak tantárgyi programjainak folyamatos fejlesztése,  

- mindenre kiterjedő tananyagfejlesztés, kutatásokban való részvétel. 

- személyes hatékonyság fejlesztő, konfliktuskezelő és tárgyalástechnikai tréningek 

vezetése a katonai vezetői és a biztonság és védelempolitikai szakokon 

- pályázatokban való aktív részvétel 

- előadások és szemináriumok tartása a számomra meghatározott tantárgyakból az 

egyetem különböző szakjain 

- az NKE VTKI által felügyelt névjegyzék alapján a közszolgálati továbbképzési 

rendszerben oktató és tréner 

A munkáltató neve és címe Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai 
Vezetőképző Intézet, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, 
1101Budapest, Hungária krt. 9–11. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 
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Időtartam 2006–2016 
Foglalkozás / beosztás pszichológus / adjunktus 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

- a pszichológia tantárgyak tantárgyi programjainak folyamatos fejlesztése,  

- mindenre kiterjedő tananyagfejlesztés, kutatásokban való részvétel. 

- személyes hatékonyság fejlesztő, konfliktuskezelő és tárgyalástechnikai tréningek 

vezetése a katonai vezetői és a biztonság és védelempolitikai szakokon 

- pályázatokban való aktív részvétel 

- előadások és szemináriumok tartása a számomra meghatározott tantárgyakból az 

egyetem különböző szakjain 

- az NKE VTKI által felügyelt névjegyzék alapján a közszolgálati továbbképzési 

rendszerben oktató és tréner 

- 2 külföldi békeműveletben való részvétel, összesen 1 év időtartamban 

 
A munkáltató neve és címe Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai 

Vezetőképző Intézet, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, 
1101Budapest, Hungária krt. 9–11. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 
 
 
 

Időtartam 2002–2006 
Foglalkozás / beosztás pszichológus / egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 a pszichológia tantárgyak tantárgyi programjainak kidolgozásában való 
részvétel 

 folyamatos tananyagfejlesztés 
 kutatásokban való részvétel  
 Büntetés-végrehajtási nevelő (BSc) szak indításához szükséges 

alapdokumentumok kidolgozásában való részvétel  
 új tantárgyak tantárgyi programjainak kidolgozása 
 Személyes hatékonyság fejlesztő, és tárgyalástechnikai tréningek vezetése a 

katonai vezetői, a biztonság és védelempolitikai szakon valamint a 
védelemigazgatási szakokon   

 részvétel a 11. IMOC felkészítésen, nemzetközi missziós tapasztalatok 
megszerzése céljából. 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar,  
Társadalomtudományi Intézet, Szociológia, Pszichológia és Pedagógia Tanszék, 
1101Budapest, Hungária krt. 9–11.  

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 
 
 
 

Időtartam 1998–2002 
Foglalkozás / beosztás pszichológus / egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 a pszichológia tantárgyak tantárgyi programjainak kidolgozásában való 
részvétel,  

 egyetemi tansegédlet írása,  
 folyamatos tananyagfejlesztés, 
 kutatásokban való részvétel,  
 az egyetem akkreditációjához szükséges dokumentumok kidolgozásában 

való részvétel.  
 Külföldi tanfolyamokra történő beiskolázások pszichológiai vizsgálatában való 

részvétel.  
 Személyes hatékonyság fejlesztő, és tárgyalástechnikai tréningek vezetése a 

katonai vezetői és a biztonság és védelempolitikai szakokon 
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A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar,  
Társadalomtudományi Intézet, Szociológia, Pszichológia és Pedagógia Tanszék, 
1101Budapest, Hungária krt. 9–11. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

  
Tanulmányok  

  
Időtartam 2009–2011 

Végzettség / képesítés Okleveles közgazdász marketing szakon  
Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 
Marketing (Diploma törzskönyvi száma: 25/2011.) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Szent István Egyetem Gödöllő 

  
  

Időtartam 1999–2001 
Végzettség / képesítés Munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Pszichológia, szervezetfejlesztés (Diploma törzskönyvi száma: 725/2001) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK 
 
 

Időtartam 1992–1997 
Végzettség / képesítés  pszichológus, pszichológia szakos tanár 

 
 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

 Pszichológia, pedagógia (Diploma törzskönyvi száma: 2938/1997.) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

 Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen 
 

  
  

Időtartam 1985-1988 
Végzettség / képesítés  híradásipari üzemmérnök, honi légvédelmi rakéta szak 

 
 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

 Szabályozás és irányítás technika, elektrotechnika, stb. (Diploma törzskönyvi száma: 
56/1988.) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

 Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  
Anyanyelv(ek) magyar 

Egyéb nyelv(ek) angol 
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

  B2 Önálló 
nyelvhasználó B2 Önálló 

nyelvhasználó B2 Önálló 
nyelvhasználó B2 Önálló 

nyelvhasználó B2 Önálló 
nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  
Társas készségek és 

kompetenciák 
- csapatjátékos 
- megfelelő vezetői képességek 
- jó kommunikációs készség 

  
Szervezési készségek és 

kompetenciák 
tanszékvezető-helyettesekként megszerzett és elmélyített jó szervezési készségek; 
alegységparancsnokként katonai vezetői ismeretek 
nyugodt, konstruktív, türelmes, képes odafigyelni az ügyfél/partner igényekre,  
alkalmazkodási képesség a cég érdekeihez 
lojalitás, felelősségtudat  
alapos és körültekintő  
önálló munkára való képes  
képesség terhelés alatt és szoros határidőkkel dolgozni  
jó humorérzék 

  
Műszaki készségek és 

kompetenciák 
híradásipari üzemmérnöki végzettséggel rendelkezem 
vezérlő és szabályozó rendszerek működtetése, karbantartása, kiváló intuíció a 
műszaki problémák megoldásában 

  
Számítógép-felhasználói 

készségek és kompetenciák 
a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete 
SPSS felhasználói szintű ismerete 
 

  
Egyéb készségek és 

kompetenciák 
Speciális szakismereteket tanúsító végzettségek:  

 

- Synalorg Management és Humán Szervezetfejlesztő Pszichológiai Tanácsadó Kft. 
a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületével közösen szervezett „T” – 
csoport vezető képzés, 2002. november 21. 

 

- Hungarian Defence Forces Peace Support Training Centre – 11th International 
Military Observer Course (11. Nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyam), 2005. 
április 11–29. 

  
- szülői képességek (pozitív és konstruktív családműködtetés) 

  
Járművezetői engedély(ek) B és katonai C 

 
 

Kiegészítő információk 
Családi állapot 

 
 házas, 3 gyermek 

  
Publikációs lista https://vm.mtmt.hu//www/index.php?AuthorID=10043967 

 
 


