
Szakmai önéletrajz

Név Szakálné Zsiga Renáta
Születési év 1974. 03.02.
Végzettség főiskola
Szakképzettség Fodrász műszaki szakoktató
Jelenlegi  
munkahely,  
munkakör:

Gold Hair Kft. tulajdonos, vezető szakoktató,
Melanin Hair Bt. tulajdonos, ügyvezető
jelenleg GYES-en

Tudományos 
fokozat (a 
tudományág 
megjelölésével  
PhD, CSc DLA):
Tudományos /  
művészeti /  
akadémiai tagság 
(MTA tagság); 
MTA doktora 
(DSc); “dr habil”  
cím:
A Széchenyi professzori  
ösztöndíj, Széchenyi 
István Ösztöndíj, vagy 
Békéssy György 
Posztdoktori Ösztöndíj  
juttatásának időpontja
Eddigi oktatói  
tevékenység 
(oktatott tárgyak 
felsorolása,  
oktatásban töltött  
idő):

15 év fodrász gyakorlati képzés,
saját cégen belüli szakmai elméleti oktatás (szakismeret, anyagismeret, 

etika, kommunikáció)
13  év  színpadi  munka,  előadások,  szemináriumok,  továbbképzések 

végzett  szakemberek  részére,  zsűriképző  tanfolyam  szervezése, 
levezetése, oktatása

Az eddigi szakmai 
gyakorlat és 
teljesítmény 
bemutatása:

• 15 év szakmai gyakorlat,
• ezalatt több, mint 140 tanítványom kapott 
szakmunkásképző bizonyítványt
• több szakembert készítettem fel a mestervizsgára
• Jelenleg 2 vállalkozásom van, az egyik oktatási Kft.
(Gold Hair Kft.), tulajdonos és vezető oktató, a másik 
Melanin Hair Bt. (amely szépségszalon , ügyvezető és 
fodrász vagyok)
• Az oktatási Kft-ben jelenleg 36 tanulónk van , ahol 
fodrász és kozmetikus képzés folyik
• diákjaim  80%-a az elmúlt évek során különböző (1-3, 
arany- ezüst-, bronzérmesek)  helyezéseket értek el, többen 
tanuló -, ill. felnőtt bajnokok is
• két diákom elnyerte a Szakma kiváló tanulója versenyt, 
ahol az ország 120 legjobb diákja mérte össze a tudását, 
ezáltal mentesültek a szakmunkásvizsga alól. Az egyik diák 
2005. 03.23-án, a másik pedig 11 évvel ezelőtt, (megj.: ez a 
diákom jelenleg főiskolai diplomával rendelkező szakoktató 
a saját oktatói Kft-ben)



• diákok csapatversenyben is szép sikereket értek el:  3 
alkalommal értünk el ezüst érmet a nemzetközi tanuló és 
ifjúsági versenyen Darmstadtban, 11 ország közül.
• Magamról: többszörös magyar tanuló-, felnőtt-, és 
mesterbajnok vagyok (női fodrászat )

• 1996-os Washington Fodrász Világbajnokság egyéni összetett 8. 
hely, ill. női csapatverseny 7. hely 

Az elmúlt 5 év szakmai,  
tudományos (művészeti)  
munkássága (a 
legfontosabb maximum 
5, az oktatott  
tárgy/tárgyak 
szakterületéhez tartozó 
publikáció, alkotás fel

Az eddigi tudományos-
szakmai életmű 
szempontjából 
legfontosabb 5 
publikáció vagy alkotás 
felsorolása (amennyiben 
az előbbiektől 
különböznek)

• 2005. A fodrász szakképzés elméleti, gyakorlati, szociális 
háttere és problémái Magyarországon, szakdolgozat

• 2005/3 Szépvilág Extra , cikk
• Szépítész I. évf. 1. szám : Szalon International 2000 (szöveg, 

fotó)
• Szépítész I. évf. 1. szám: Alternatív Hair show London 2000 

(szöveg, fotó)
• Szépítész 1I. Évf. 1. szám: Fodrász VB Berlin 2000 (szöveg, 

fotó)
• Szépvilág III. évf. 1999. febr. címlapfotó, szöveg

Tudományos/  
szakmai közéleti  
tevékenység,  
nemzetközi 
kapcsolatok 
bemutatása:

• L'oréal Professionnel nagykövete 
• Inetrcoiffure Hungary  alapítótag, alelnök
• Magyar  Kereskedelmi és Iparkamarai tag
• Magyar  Fodrász  Kozmetikus  Egyesületi  tag,  női  szakosztályi 

tag
• Nemzetközi  Zsűritag:  3  Világbajnokságon  Magyarországot 

képviseltem, mint zsűri/bíró:  Moszkva (2006), Milánó (2004), 
Las  Vegas  (2002),  és  a  VB-k  között  számos  nemzetközi 
versenyen is...

• 6 éven keresztül a Wella Kreatív Team(6 fő) tagja voltam 
• 11  éves  színpadi  munka,  előadások  (saját  show  műsorok: 

Budapest Kongresszusi Központ nagyszínpad 2004,  Operaház 
2003,   Operett Színház 2002, 2001, Thália Színház 2000,

• L'oréal nagyköveteként is számos színházban, egyetemen stb.. 
léptem fel..

• rendszeres szakmai képzéseket, mint előadó
• divatfotózások (címlapok stb..)  Elle, Szépvilág, Szépítész, Nők 

Lapja, Inetrcoiffure nemzetközi újság, stb....divatbemutatók stb.
• saját image film készítése (5 )

Szakképzettség: 
• 2005. jún. PTE PMMK műszaki szakoktató (fodrász szakirány) vörös diploma/ kitűnő
• 2005. angol alapfokú nyelvvizsga
• 1996-1999 Radnóti Miklós Gimnázium, levelező tagozat, Szeged
• 1989-1991. 624. sz. Iparis Szakmunkásképző Iskola -fodrász szak- Szeged
• rendszeres szakmai továbbképzések külföldön minden évben pl.: London (15 alkalom), 



Párizs, Szöul, Darmstadt, stb....
• 5 alkalommal nemzetközi zsűritanfolyam: Moszkva (2006),  Milano (2004),  Las Vegas 

(2002), Darmstadt (2001, 2000)


