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TANULMÁNYOK

2002 - 2007 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 

Ipari termék-és formatervező 

mérnök

2007 - 2009 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 

Rehabilitációs Környezettervező 

Szakmérnök  

2019 NOLS, 

WAFA - Wilderness Advanced 

Fist Aid 

 

2017 - 

Rambala Éva 

Erőszakmentes Kommunikáció 

önfejlesztő csoport   
2018 NVC advaced level 
 

2017 

Grafacty Kft., 
Vizuális Technikák Képzés 
 

2017 

Élményakadémia KHE, 

Outdooor és tapasztalati tanulás 
trénerképzés alapszint 
 

2016-2017 

Mister Teacher Oktatási Kft., 
Coach - trainer cképzés 
 

Több, mint 150 óra leginkább 

   - fiatalokkal életvezetési témákban; 

   - fiatal vezetőkkel multinacionális, illetve kkv környezetből. 
 

Az üzleti szektorban legszívesebben a kkv-k világában dolgozom. Itt 
több vállalatnak tartottam már workshopot, kommunikációs 
tréninget, csapatépítő tréninget.  
 

2019 januárjától 3 napos Vizuális Technikák Képzéseket tartok a 

Grafacity Kft-vel 
 

2019 A Magyar Erőszakmentes Kommunikációs Alapítvány kérésére 

egy lelkes trénercsapattal Erőszakmentes Kommunikációt tanítunk 

egy gyermekotthonban gyerekeknek és nevelőknek.  

 

2019 Általános- és középiskolás osztályoknak tartok Erőszakmentes 
Kommunikációról szóló programot, a bántalmazás felismerése és 
kezelése témában. 

 

2018 közepe óta Rambala Éva nyitott képzésein  a 10-16 éves 
korosztályt tanítom Erőszakmentes Kommunikációra 

 

2018 tavaszán kezdtem az Alföldi Átmeneti Szállón lelki erősítő 

csoportot tartani az ott lakóknak, 2019 tavaszán a 3. sorozat 
kezdődik. 

 

2018-ban csatlakoztam az Élményakadémia KHE. csapatához 

asszisztensként. Élménypedagógiai outdoor programokon, 

leginkább hátrányos helyzetű és állami gondozásban élő 

gyermekekkel, fiatalokkal dolgozunk. 

Rendezvényeken és konferenciákon valós idejű grafikus jegyzeteket 
készítek. Szervezet fejlesztési projektekben workshopokat, 
tréningeket támogatok grafikusan és összefoglaló plakátokat 
készítek az elhangzottakról.

Rehabilitációs környezettervező szakmérnökként építészeket és 
beruházókat támogatok abban, hogy az általuk álmodott épületek 

mindenki számára egyenlően használhatók legyenek. Számomra ez 

a segítő szakma mérnöki oldala. 

 

2011-2017 Komponens mérnök 

Robert Bosch Kft. - Autóablaktörlő fejlesztési csoport 
Feladataim gyártási dokumentációk összeállítása, a termékek 

gyártásba vezetési folyamatának koordinálása; a gyár és a 

beszállítók közötti kapcsolat ápolása műszaki téren, az A minta 

gyártási fázistól, a sorozatgyártás megkezdéséig. 

 

Tréner tapasztalat:

Mérnöki tapasztalat:

Coach tapasztalat:

Grafikus facilitátor tapasztalat:


