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SZAKMAI TAPASZTALAT 
 
2022-  Barabás György Műszaki Középiskola Sárvár – Műszaki tanár 

• Különböző műszaki tantárgyak oktatása 
• Minőségirányítási feladatok 
• Osztályfőnöki feladatok 

 
2022-  Egyéni vállalkozó 

• Szakmai óraadás 
• Duális középiskolai képzési rendszer kialakítása 
• Egyéb szakmai képzések vállalati partnerek részére 

 
2014-2022 TDK Hungary Components Kft. – Műszaki szakképzési vezető (HR) 
   

• A középiskolai, munkavállalói, egyetemi képzésben részt vevő műszaki oktatói csapat 
vezetése. 

• A vállalat munkatársai számára az éves terv alapján történő képzések szervezését végző 
kollégák vezetése, folyamatok felügyelete (külső képzés, e-learning). 

• Szakmai oktatás 
• HR feladatok:  

o Új munkavállalók felvételi folyamatának támogatása, valamint az onboarding 
képzési folyamat kialakítása, fejlesztése 

 



 
 

2012–2014 EPCOS Kft. – Műszaki oktató (HR) 
 

• Duális középiskolai oktatáshoz kapcsolódó tanműhely kialakítása 
• A szakmai képzéshez szükséges folyamatok kialakítása  
• A vállalat munkatársai számára szakmai képzések tartása 

 
2011–2012  EPCOS Kft. – Folyamatmérnök 
 

A D magos fojtótekercs gyártásának felügyelete, fejlesztése. Folyamatoptimalizálás, minőségi 
problémák felderítése, kiküszöbölése műszaki megoldásokkal vagy folyamatszabályozás 
változtatásával. A gyártáshoz tartozó dokumentációk biztosítása, aktualizálása.  
 

2001–2011  Barabás György Műszaki középiskola Sárvár – Műszaki tanár  
 

• Különböző műszaki tantárgyak oktatása (automatika, mechatronika területeken) 
• szakmai vizsgák összeállítása, vizsgáztatás,  
• osztályfőnöki teendők elvégzése 
•  2006-tól munkaközösség vezetői  

 
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

• 2013-tól részt vettem a szombathelyi gépészmérnöki szak duális folyamatának 
kialakításában és bevezetésében, az ehhez kapcsolódó vállalati duális struktúra 
kialakításában. 

• A kezdetektől aktív tagja voltam a duális gépészmérnöki képzés gyakorlati hátterét 
megteremtő és fenntartó, az egyetem és a duális vállalatok által közösen működtetett 
Operatív Munkacsoportnak. 

• Évről évre aktívan részt vettem az egyetem és a duális vállalatok által közösen szervezett 
beiskolázási kampányban. 

• Óraadó oktatóként 2015-től, a képzés kezdetétől részt vettem az egyetem Savaria 
Műszaki Intézetében folyó oktató munkában. 

• Állandó meghívottja és résztvevője vagyok az egyetem Savaria Műszaki Intézetben 
szervezett TDK konferenciák és záróvizsgák bizottságainak. 
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TECHNIKAI/EGYÉB KÉSZSÉGEK 

 
B kategóriás jogosítvány (2002) 
Középiskolai oktatáshoz köthető egyéb akkreditált tanfolyamok 
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