Önéletrajz
1. Személyi adatok
Vezetéknév/Utónév: Szabó Csaba
Születési hely, idő: Békscsaba, 1988. 05. 06.

Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól
kezdve, és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött
állást is beleértve)
Időtartam: 2009. július 1.-2011. január 1.
Foglalkozás/beosztás: Biztonságszervezési munkatárs
Főbb tevékenységek és feladatkörök: a
Magyar
Posta
biztonsági
stratégiájából
adódó
biztonságszervezési feladatok szervezése és ellátása: biztonsági
előírások betartásának ellenőrzése; biztonsági vizsgálatok
végrehajtása; objektumok élőerős védelmével kapcsolatos
feladatok ellátásának szervezése és ellenőrzése; biztonsági
oktatások tartása.
A munkáltató neve és címe: Magyar Posta Zrt- Biztonsági Főigazgatóság
Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony
megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Közös megegyezés

Időtartam: 2011.január 1-től 2016.február 28-ig
Foglalkozás/beosztás: Tűz és katasztrófavédelmi munkatárs
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A tűz-, katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi
tevékenységének
szervezése
és
ellenőrzése:
a
tűz-és
katasztrófavédelmi
előírások
betartásának
ellenőrzése,
beruházások, fejlesztések előkészítése során a tűzvédelmi
jogszabályok és szabványok betartásának ellenőrzése
A munkáltató neve és címe: Magyar Posta Zrt- Biztonsági Főigazgatóság
Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony
megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Közös megegyezés

Időtartam: 2016. március 1-től- jelenleg is
Foglalkozás/beosztás: Tűz és munkavédelmi munkatárs
Főbb tevékenységek és feladatkörök: A KKM tűz-és mnkavédelmi feladatainak
üzemeltetési feladatok ellátása.
A munkáltató neve és címe: Külgazdasági és Külügyminisztérium
KKM Subsidium Kft
Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony
megszűnésének/megszüntetésének jogcíme:

ellátása,

továbbá

Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól
kezdve, és visszafelé haladva)
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Iskolarendszerű képzés esetén
Időtartam: 2002-2006
Végzettség: Érettségi
Oktatási intézmény neve: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Békéscsaba
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):
Iskolarendszerű képzés esetén
Időtartam:
Végzettség:
Oktatási intézmény neve:
Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén):
Tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező):
Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

2006-2009
Főiskolai Diploma
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest
Rendészeti Igazgatási szak,
Biztonsági szakirány
nappali
kitűnő

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe,
minősítése (egyetem vagy főiskola esetén):

Áruházi lopások és kivizsgálásuk, Kitűnő
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés Büntetőjog, Büntetőeljárás-jog, Közigazgatási jog,
során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított Polgári jog, Társasági jog, Munkajog, Nemzetközi és EU
szakmai tudás összefoglalása): jog, Idegen nyelv, Közgazdaságtan, Biztonságtechnika.
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén
Időtartam: 1 év 2011
Képesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó szakképesítés
Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Pro-Sec Kft
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés
során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított
szakmai tudás összefoglalása): Tűzvédelmi előadó feladatai
Időtartam: 1 év 2012
Képesítés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó szakképesítés ráépülés
Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Pro-Sec Kft
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés
során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított
szakmai tudás összefoglalása): Tűzvédelmi főelőadó feladatai
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Időtartam: 1 év, 2012
Képesítés megnevezése: Munnkavédelmi technikus
Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és
Szolgáltató Kft
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés Munkavédelemmel kapcsolatos jogi,
során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított eljárásjogi, igazgatási alapismeretek
szakmai tudás összefoglalása): Munkavédelemmel kapcsolatos
jogszabályokból adódó munkáltatói
feladatok
Munkavédelmi kockázatértékelés elméleti
alapvetései, a kockázatértékelés
szempontrendszere
Munkavédelmi kockázatértékelés
elkészítésének formái, módszerei és napi
gyakorlata
Az egészséges nem veszélyeztető,
biztonságos munkahely létesítésével és
használatával kapcsolatos feladatok
A munkaeszközök, munkafolyamatok és
egyéni védőeszközök egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos alkalmazásával
kapcsolatos feladatok
Anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás
és raktározás munkavédelmi
követelményeinek biztosításával
Közigazgatási vizsgák
Vizsga megnevezése:
Vizsga időpontja:
Vizsga megnevezése:
Vizsga időpontja:

5. Készségek és kompetenciák
Nyelvismeret (önértékelés)
(Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint
adja meg a nyelvismeret szintjét.)

Szövegértés
Nyelv

Beszéd
Írás

Hallás utáni
értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos
beszéd

Német

A2

A2

A2

A2

A2

Angol

B2

B2

B2

B2

B2

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)
Nyelvvizsga típusa

Nyelvvizsga foka

Általános - C típusú (komplex)

Középfokú (B2 szintű)

Nyelv
angol

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

koordi-nátor

tag

adminisztrátor

pénzügyi
referens

projekt
egyéb

Részletes leírás:
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Számítógép-felhasználói készségek és
kompetenciák
Felhasználói szintű ismeretek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet) vagy
magasabb szintű készségek (pl. programozás): felhasználói szintű ismeretek
Egyéb készségek és kompetenciák
(amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl.
hobbi, sport, stb.): motorkerékpározás, kézilabda
Járművezetői engedély
Jogosítvány, járműkategória: B- 2005
Katonai szolgálatra vonatkozó adatok
Szolgálatteljesítés helye: Nem volt
Szolgálat kezdete:
Szolgálat vége:
Az ott szerzett szakképesítés megjelölése:
Kitüntetésre vonatkozó adatok
Kitüntetés megnevezése: Miniszteri elismerrő oklevél
Kitüntetés ideje: 2020.10.23
Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl.
fegyelmi) vonatkozó adatok
Eljárás típusa:
Eljáró neve:
Eljárás oka:
Egyéb információk
Tagság titkos társaságban:
Társaság megnevezése:
1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek:
Erőszakszervezet megnevezése:
Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei
száma:
Az önéletrajz kitöltésének időpontja:
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