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SZEMÉLYI ADATOK, SZAKMAI ÉLETÚT 

− név:  GÁBRIS JÁCINT 

− e-mail: gabris.jacint@gmail.com 

− szül. év:  1981 

− lakóhely: Nagykanizsa 

− mobil: +36-30/610-1553, +36-30/371-9613 

 

− főiskolai, egyetemi és szakmai tanulmányok: 

Diploma E 

Hol:   Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kar (2004-2006) 

Mit:   okleveles informatika szakos tanár 

Szint:  egyetem (MSc) 

Kieg. végzettség: CISCO Academy, CCNA1 és CCNA2 oktató 

Diploma E 

Hol:   Kodolányi János Egyetem (2018-2019) 

Mit:   közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Szint:  egyetem 

Diploma F 

Hol:   Berzsenyi Dániel Főiskola (2000-2004) 

Mit:   számítástechnika szakos tanár és könyvtáros 

Szint:  főiskola 

Szakirány1:   rendszerinformatika (számítástechnika szak, melléklet az oklevélhez) 

Szakirány2:   információbróker (könyvtár szak, melléklet az oklevélhez) 

Szakmódszertani végzettség: 

Hol:   Távoktatási Intézet (2018, 2019) 

Mit: minősített Tehetséggondozó pedagógus szakmódszertan 

Mit: minősített Pályázati- és projektmenedzser szakmódszertan 

Szint: alapvégzettségre épülő, felsőszintű szakmódszertani végzettség 

Egyéb: 

Idegennyelv-használat 

Hol/Mire:  Nemzetközi pályázatok megírása és lebonyolítása 2000-től 

(Comenius, BCP), folyamatos kommunikáció külföldi partnerekkel 

(intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, pályázati referensekkel, 

cégvezetőkkel, polgármesterekkel, stb.), nemzetközi 

konferenciákon előadói (speaker) szerepkör (ld.: publikáció), 

társszerzőség cikkek és szakmai tanulmányok/értekezések angol 

nyelvű kidolgozásában, angol nyelvű oktatóprogramok 

kidolgozása, instruktorként a CISCO CCNA képzésben, 

középfokú- és felsőoktatásban, vizsgáztatásban, hatósági szakértői 

munkában, etc. 

 Az angol nyelvet közel 20 éve „alkalmazom” intenzíven. 

Gépjárművezetői engedély: 

Mit:   „B” kategória (megszerzés éve: 2007) 
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Nyelvismeret 

Mit1:  Szakmai idegen nyelv (szakangol) mindkét főiskolai szakon 

Hol1:  Berzsenyi Dániel Főiskola 

Mit2:  Angol: érettségi (+ országos versenyen III. helyezés), német: 4 évig 

Hol2:  korábbi tanulmányok (ált. és középiskola) 

 

 

Nyelvvizsga 

Mit:   Államilag elismert alapfokú komplex (C) típusú – angol nyelvből 

(ORIGO/kétnyelvű). 

Hol:   Idegennyelvű Továbbképző Központ, Vas Megyei TIT 

 

Jogi ismeretek 

Mit1: Jogi képzés és vizsga: 2011, 2015, 2017, 2019, 2021 (EU, AT, 

Büntető eljárás, Polgári perrendt., IÜ jog, Gazdasági társaságokra 

vonatkozó jog, etc.) 

Hol1:  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 

Mit2:  „Jogi ismeretek” c. tárgy, 2003 

Hol2:  Berzsenyi Dániel Főiskola – számítástechnika szak 

Mit3:  „Határrendészeti fakultáció” c. tantárgy keretein belül (BTK, PTK), 

1998/1999-es és 1999/2000-es tanév 

Hol3:  Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola – 

informatika szakmacsoport 

 

− szakmai működés főbb adatai: 

beosztás(ok) időintervallum foglalkoztató/munkáltató feladatkör/megjegyzés 

teljes munkaidős 

határozatlan időre 

kinevezett informatika 

szakos középiskolai 

tanár 

2004-től Nagykanizsai Szakképzési 

Centrum Cserháti Sándor 

Technikum és Kollégium 

- neveléssel és oktatással 

kapcsolatos feladatok 

- felnőttoktatásban és -

képzésben 

oktató/vizsgáztató 

- érettségiztetés 

- 2007-től 2010-ig a 

Cisco Lokális 

Akadémia vezetése 

- számos egyéb feladat 

(felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

mérés-értékelés, 

osztályfőnöki feladatok, 

etc.) 
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szakmai (műszaki) 

igazgatóhelyettes 

2008-2010 Cserháti Sándor 

Szakképző Iskola és 

Kollégium, Nagykanizsa 

iskolavezetői feladatok 

(szakképzéssel, műszaki 

üzemeltetéssel, szaktanárok 

munkájának irányításával, 

szervezetfejlesztéssel, 

munkaerőgazdálkodással, 

innovációval, 

beiskolázással, 

pályázatfigyeléssel és 

kezeléssel, 

tanügyigazgatási 

munkafolyamatok 

ellátásával, etc. kapcsolatos 

feladatok) 

szakmai vizsgaelnök 

(szakterület: 

informatika) 

2011-től egyéni vállalkozóként Pest Megyei 

Kormányhivatal 

(NSZFI/NSZFH) által eseti 

megbízások/elnöki 

kirendelések teljesítése 

igazságügyi 

informatikai szakértő, 

oktatási- és 

informatikai 

szakértő/szaktanácsadó 

2011-től egyéni vállalkozóként hatósági kirendelések, 

hivatalos- és 

magánmegbízások, 

projektfeladatok teljesítése 

önkormányzati 

képviselő, 

szakbizottsági 

elnök/tag 

2010-től Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város 

első ciklusban: 

önkormányzati képviselői 

feladatok, illetve az 

Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sportbizottság, a 

Szociális és Egészségügyi 

Bizottság és az 

Érdekvédelmi Tanács tagja, 

Kanizsa Uszoda Kft. 

Felügyelő Bizottságának 

tagja.  

második ciklusban: 

önkormányzati képviselői 

feladatok, illetve a 

Pénzügyi Bizottság tagja. 

harmadik ciklusban: 

önkormányzati képviselői 

feladatok, illetve az 

Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság 

elnöke, a Szociális, 

Egészségügyi és 
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Környezetvédelmi 

Bizottság tagja, valamint a 

Netta Pannónia Kft. 

Felügyelő Bizottságának 

tagja. 

társulás elnöke 2021-től Nagykanizsa és Térsége 

Óvodafenntartó Társulása  

elnöki (munkáltatói, 

fenntartói etc.) feladatok 

oktató/vizsgáztató, 

szakdolgozati 

témavezető/bíráló 

2005-től, 

illetve 2008-tól 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Kampusz, 

Gábor Dénes Főiskola, 

Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola; 

oktatás/vizsgáztatás 

(óraadóként), 

szakdolgozatok bírálása és 

témavezetése 

kutató, mentor 2006-2008 Demokratikus Ifjúságért 

Alapítvány, Budapest 

ösztöndíjas kutatói 

tevékenység, mentorálás 

(tanulók szociális 

készségeinek fejlesztésére 

irányuló program) 

főrendszergazda, 

tanszéki demonstrátor 

2001-2004 Berzsenyi Dániel Főiskola 

– Könyvtár- és 

Információtudományi 

Tanszék, Szombathely 

2001-től rendszergazda és 

tanszéki demonstrátor, 

majd 2003-tól 2004-ig 

főrendszergazdai feladatkör 

Részvétel elektronikus 

angol nyelvű szakmai 

oktatóanyagok 

összeállításában, speciális 

bibliográfiai 

adatgyűjtésben. 

rendszerfejlesztő, 

informatikai és 

könyvtári szakmai 

tanácsadó 

2002-2003 Halis István Városi 

Könyvtár, Nagykanizsa 

speciális IT feladatok 

ellátása, HBONE végpont 

kialakításának 

menedzselése 

oktató/vizsgáztató 2001 Kingwell Számítógépes 

Oktató Bt., Szombathely 

felnőttképzésben 

informatikai ismeretek 

oktatása, vizsgáztatás 

− szakmai (szervezeti) tagságok: 

Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság: Informatika szakmacsoportos, valamint a Minőségirányítási 

Bizottság tagja (2008-2010) 

Magyar Szakképzési Társaság: Informatikai, Középfokú pedagógiai és Kutatás Tagozatainak tagja 

(2009-2012) 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara: tag 
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Megyei Jogú Városok Szövetsége Ifjúsági- Oktatási- Sport Albizottság: tag 

International Police Association (szombathelyi szekció): t. tag 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK, OKLEVELEK: 

2019: Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektor (KJE) elismerő oklevele a kiemelkedő tanulmányi 

eredményért 

2018: A Zalaegerszegi Tankerületi Központ elismerő oklevele a kiemelkedő szakmai 

munkáért (robotika, informatika és metodológia szakterületeken) 

2016-2019: A Nagykanizsai Tankerület és Nagykanizsa MJ Város emléklapja az 

eredményes felkészítő munkáért 

2004-2022: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza és a PENdroid tehetséggondozó 

csoportja elismerő oklevele a felkészítő munkáért 

2004-2022: kiemelkedő pedagógusi munka elismerése az iskolavezetés (a tagintézmény, 

valamint a Szakképzési Centrum) részéről 

PUBLIKÁCIÓ, MEGJELENÉS: 

▪ szakmai (n/a) 

▪ közfeladat ellátásával kapcsolatos (n/a) 

Készült: Nagykanizsa, 2022. május 16. 


