
1 
 

Szakmai Önéletrajz 

 
  
Személyes adatok  

Vezetéknév / Utónév Dr. Sallai Antal Jánosné 
  
Telefonszám (+36-20) 966 85 95   
E-mail(ek) sallai.antalne@uni-nke.hu  
Állampolgárság magyar 
Születési dátum Budapest, 1962.01.20. 

 

A munkáltató neve és címe 

 

 

  
Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

A munkáltató neve és címe 

 
 

 

 

 

2019.08.-  

szakmai főreferens 

tanszéki operatív feladatok ellátása 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁNTK   

Társadalmi Kommunikáció Tanszék 

   (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 
 

 

 

A munkáltató neve és címe 

 

2017.11.- 2019.07. 

képzési projekt szakmai fejlesztő, ügyvivő szakértő 

Módszertani és tartalomfejlesztési feladatok, részvétel 

kommunikációs tréningeken, oktatási és értékelési anyagok tervezése, 

elemző és értékelő jelentések készítése, tanfolyam és 

vizsgadokumentálás, kapcsolattartás oktatókkal és résztvevőkkel, 

operatív munka a Programirodán  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

Közszervezési és Közigazgatástani Intézet 

 (1016 Budapest, Naphegy tér 1. majd 2018. októberétől 1118. 

Budapest, Ménesi út 5.) 

  
  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

 

 

 

 

 

A munkáltató neve és címe 

 

2016.08 - 2017.11 
képzési projekt szakmai fejlesztő, ügyvivő szakértő 

Módszertani és tartalomfejlesztési feladatok: részvétel kommunikációs 

tréningeken, oktatási és értékelési anyagok tervezése, elemző és 

értékelő jelentések készítése, tanfolyam és vizsgadokumentálás, 

kapcsolattartás oktatókkal és résztvevőkkel, operatív munka a 

kabinetben, továbbá  

Projekt szakmai fejlesztői feladatok ellátása a KÖFOP 2.1.1. – VEKOP-15-

2016-00001 kódszámú „Közszolgáltatás komplex kompetencia, 

életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című projektben  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

VTKK, Közszolgálati Média és Kommunikációs Tanulmányok (1016 

Budapest, Naphegy tér 1.) 

  
  

mailto:sallai.antalne@uni-nke.hu
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Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A munkáltató neve és címe 
 
 

2015.01 – 2016.08 

képzésfejlesztési szakreferens 

Módszertani és tartalomfejlesztési feladatok: oktatás és 

vizsgaszervezés, tananyag hatályosítás, oktatási és értékelési anyagok 

tervezése, elemző és értékelő jelentések készítése, közigazgatási 

vizsgarendszerrel kapcsolatos pályázatok előkészítése, tanfolyam és 

vizsgadokumentálás, kapcsolattartás az oktatási folyamat 

résztvevőivel. 

Szakirányú és továbbképzési szakok képzési programjainak, 

tantárgyainak, tananyagainak kifejlesztése és gondozása: részvétel a 

szenátusi előterjesztések előkészítésében, segédanyagok és 

vizsgakérdések kimunkálása, kapcsolattartás a tananyagszerzőkkel, 

lektorokkal, szakértőkkel. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vezető és Továbbképzési Intézet, 

Képzésfejlesztési Osztály 

(1118 Budapest, Kelenhegyi út 28.) 

  

  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

A munkáltató neve és címe 

 

2014.01 - 2014.12 

projektkoordinációs asszisztens 

ÁROP 2.2.21 projektelemek (Magyar Nemzeti Levéltár és MTA 

projektek) szervezése és lebonyolítása 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

(1082 Budapest, Ludovika tér 2.) 

  

  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

A munkáltató neve és címe 

 

2012 - 2013 

  projektmenedzser 

TAMOP 6.1.1 pályázati kiírás előkészítésében és lebonyolításában 

történő aktív részvétel 

Országos Egészségfejlesztési Intézet  

(1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) 

  

  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

 

A munkáltató neve és címe 

2007 - 2013 

egészségfejlesztő szakreferens 

dohányzás megelőzés programok kidolgozása,  
munkahelyi és település egészségtervek készítése,  
színtérprogramok készítése 

Országos Egészségfejlesztési Intézet  

(1096 Budapest, Nagyvárad tér 2) 

  

  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

 

A munkáltató neve és címe 

2003 – 2007 

pályázatkezelési osztályvezető 

az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Program keretében 

kiírt pályázatainak teljes körű bonyolítása, értékelése, szakmai 

beszámolók készítése 

Országos Egészségfejlesztési Intézet  

(1065 Andrássy út 85.) 
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Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 

 

A munkáltató neve és címe 

1999-2003 

andragógus, oktatásszervező 

felnőttképzés szervezése, bonyolítása, hazai és nemzetközi (Leonardo,  

Grundtvig) pályázatok írása és programok lebonyolítása. 

RAG Bildung Intertraining Kft. 

  

  

Tanulmányok  

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 

 

 

 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 

2014- 2016 

Felnőttképzési szakértő, andragógus (MA) 

felnőttképzés; felnőttképzési program írása, értékelése, fejlesztése; 

humánerőforrás fejlesztés; teljesítményértékelés; felnőttképzési 

intézmények szervezése, vezetése; karrier tanácsadás - életpálya 

építés, mentálhigiéné; 

  Zsigmond Király Egyetem,  

  Andragógia szak, Felnőttképzési vezető szakirány (MA) 

  

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 

2005-2007 

egészségfejlesztő 

egészségfejlesztés, személyiségpszichológia, magatartástudomány, 

kommunikáció, epidemiológia, népegészségügy, biostatisztika  

Debreceni Egyetem OEC,  
Népegészségügyi Kar 

  

  

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 

 

 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 

1998-2001 

andragógus, szociális szervező, művelődés szervező (BA) 

felnőttképzés, pszichológia, szociológia, kommunikáció, 

vezetéselmélet, művelődéstörténet, szociális munka elmélete és 

gyakorlata, közgazdaságtan, 

Berzsenyi Dániel Főiskola,  

Szombathely 

  

  

Időtartam 

Végzettség / képesítés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 

1997-1998 

oktatásszervező 

vezetésszervezés, közgazdaságtan, oktatásszervezés, andragógia, 

tanulás technika 

OKTÁV Ipari Távképző Rt. Esztergom 

OKJ 54 3472 01 

  

  

Egyéb szakmai képzések:  

 Európai Uniós pályázatok gyakorlati projektmenedzsmentje (2013) 

Healt Impact Assessment (HIA) szakértő (2006) 
Európai Uniós pályázatíró tanfolyam (2005 és 2008) 

Egyéni készségek és 

kompetenciák 

 

Anyanyelv magyar 

Egyéb nyelv angol  
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Társas készségek és kompetenciák Csapatszellem, gyors kapcsolatteremtés, jó alkalmazkodó képesség, 

kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség. 

 

Szervezési készségek és 

kompetenciák 

 

Szervezőkészség: a felnőttképzésben, valamint hazai és EU-s projektek 

előkészítésében és megvalósításában történő aktív, folyamatos 

részvétel a folyamatok minden szintjén.  

Feladatok: projektek lebonyolítása, teljes folyamat menedzselése, 

szakmai és pénzügyi beszámolók készítése. 

 

Számítógép-felhasználói készségek 

és kompetenciák 

 
Word, Excel, Power Point magas szintű ismerete és napi alkalmazása. 
Intenet és e-mail napi szintű alkalmazása. 
Közösségi média 

 

Járművezetői engedély 

 

„B” kategógia, 1980. 

  

  

Kiegészítő információk  

Megjelent publikációk: Fekete Krisztina, Makara Péter dr., Monspart Sarolta, Sallai Antalné: 
Fontos, nem fontos. A nő, a család egészséges életmódjának 
karmestere szerint. Szerkesztette: Bőcs Éva, Fekete Krisztina, 
Monspart Sarolta, Pál Anna Országos Egészségfejlesztési Intézet, 
Budapest, 2004. 
 
Vadász K – Sallai A.: Derűs Időskor, Aktív időskort támogató programok 
Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007. 
 
Az Egészségügyi Jog Nagy Kézikönyve. Szerk: Kovácsi Zsombor I. rész: 
Egészségfejlesztés, népegészségügy (közreműködő) Complex Jogi és 
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest 2009. 
 
Tibor Demjén, Barbara Koncz, Edina Bőti, Gabriella Sallai, Ágnes Taller: 
Best Practice Collection in Smoking Prevention in all EU Member 
States. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2011. 
 
Szakdolgozat:  
„Települési és kistérségi egészségfejlesztési program pályázatainak 
átfogó elemzése”.(2007) 
 
Diplomamunka:  
"Holisztikus emberszemlélet és egészségtudatosság az andragógus 
munkájában 
Egészségtudatosság jelenléte, fejlesztési irányai felnőttképzésben, 
felsőoktatásban résztvevő 18–28 korosztály körében” (2016) 

Érdeklődési területek,  
lehetséges kutatási témák 

 

 Résztvevő-központú oktatási módszerek és alkalmazásának 
lehetőségei a felsőoktatásban  
 
A felsőoktatás, mint a fiatal felnőtt korosztály életében az utolsó 
meghatározó beavatkozási szintér az egészségmagatartás 
formálására. 
 
Az egészséggel kapcsolatos ismeretek beépítésének lehetőségei a 
különböző képzési szakterületek tanterveiben. 

 


