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VÉGZETTSÉG, 

SZAKKÉPZETTSÉG 

  2006. Szegedi Tudományegyetem – amerikanisztika szakos bölcsész 

 2012. Sola Scriptura Teológiai Főiskola – Biblia alapú lelkigondozás 

szakirányú továbbképzés 

 2014. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Teológia szak - teológus 

 2016. Evangélikus Hittudományi Egyetem 
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JELENLEGI 

MUNKAHELY, 

MUNKAKÖR 

 Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

tudományos munkatárs 

 

TUDOMÁNYOS 

FOKOZAT (A 

TUDOMÁNYÁG 

MEGJELÖLÉSÉVEL) 

  

EDDIGI OKTATÓI 

TEVÉKENYSÉG 

(OKTATOTT 

TÁRGYAK, 

OKTATÁSBAN 

TÖLTÖTT IDŐ)  

 2014-től: 

 Lelkigondozástan 1-2. 

 Szakdolgozat előkészítő szeminárium 

 Szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 

 Személyes lelki konfliktusaink 

 Családgondozás 

 A lelkigondozó személye, etikai kívánalmak 

SZAKMAI 

TUDOMÁNYOS 

MUNKÁSSÁG, 

LEGFONTOSABB 

PUBLIKÁCIÓK 

  A szégyenérzet bibliai fogalma - Sola Scriptura teológiai 

szakfolyóirat XVI. évfolyam, 2014/4. 

 A szégyenérzet mint lelki magatartás a Bibliában - Sola Scriptura 

teológiai szakfolyóirat XVII. évfolyam, 2015/1. 

 Isten szabadítása a szégyenérzetből - Sola Scriptura teológiai 

szakfolyóirat XVII. évfolyam, 2015/2. 

 Alkalmazható-e Jézus pedagógiája a XXI. századi oktatásban? - Sola 

Scriptura teológiai szakfolyóirat XVIII. évfolyam, 2016/1. 

 Mi a szégyen? Szociológiai, pszichológiai és filozófiai 

megközelítések - Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat XVIII. 

évfolyam, 2016/2.  

 A szégyenérzet szociáletikai aspektusai - Sola Scriptura teológiai 

szakfolyóirat XVIII. évfolyam, 2016/3. 

 A rossz súgó. Önsajnálat – legyőzhetetlen ellenség? - Sola Scriptura 

teológiai szakfolyóirat XVIII. évfolyam, 2016/4. 

 Hogyan jöhet létre valódi kapcsolat Isten és népe között? – Sola 

Scriptura teológiai szakfolyóirat XIX. évfolyam, 2017/2. 

 



 

TUDOMÁNYOS/ 

SZAKMAI 
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NEMZETKÖZI 

KAPCSOLATOK  

  2012. januártól - Ifjúsági tanító, ifjúsági nevelő. 2016. novemberétől 

Ifjúsági vezető. Ifjúságnak tartott táborok, előadások, csoportos 

beszélgetések szervezése, amelyek a lelki-testi egészség 

megőrzésének területére koncentrálnak. 

 Személyes érintettség révén a szenvedélybetegek – főképp az 

alkoholbetegek és drogfüggők – lelkigondozásában szerezett 

gyakorlati tapasztalat. 

 Gyakorló lelkigondozó, személyes és csoportos lelkigondozói 

beszélgetéseket tart, valamint párterápiás beszélgetéseket is. 

 2015. óta minden évben fő szervezője a szenvedélybetegek nyári 

rehabilitációs táborának, amelyben előadó és szakmai vezető is 

egyben. 

 A Sola Scriptura Teológiai Főiskola szakfolyóiratának szerkesztője, 

cikkírója. 

 A Nyitott szemmel magazin Lelki egészség c. rovatának 

szerkesztője, cikkírója. 

 2017. februárjában indította el az Iránytű ifjúsági előadás-sorozatot. 

Azóta minden szemeszterben megtartásra került a sorozat 

Budapesten. 

 2018. őszén az Iránytű sorozatot újabb két helyszínen indította el: még 

egy helyszínen Budapesten, valamint Komáromban. 
 

 


