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magyar

Születési dátum

1977.09.17.

Neme

Mobil:

nő

Szakmai tapasztalat
Időtartam

2013. április –

Foglalkozás / beosztás

egyetemi adjunktus

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Az Intézet oktatási tevékenységének segítése, az ökotoxikológia, herbológia, növényvédőszer kémia
szakterületek előadásainak, gyakorlatainak tartása. Közreműködés új tananyagok, oktatási segédletek
összeállításában, jegyzetek, tansegédletek, szemléltető, bemutató anyagok készítése. Új kutatási
eredmények adaptálása az oktatásban. Diszciplinafejlesztő kutatásokban való részvétel, kutatási
eredmények publikálása hazai és nemzetközi lapokban. TDK- és szakdolgozatot készítő hallgatók
munkájának irányítása. Részvétel a Növényvédelmi Intézet kutatási és oktatásszervezési
tevékenységében. Minőségbiztosítási felelős.

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Időtartam

2011. szeptember – 2013. március

Foglalkozás / beosztás

tanársegéd

Főbb tevékenységek és feladatkörök

A növényvédelem tudomány területén, az alapszakokon oktatott növényvédelmi tárgyak, valamint a
növényvédelem környezeti hatásai, növényvédő szer és higiéniai ismeretek, ökotoxikológia
ismeretanyagához kapcsolódó tantárgyak gyakorlati foglalkozásainak vezetése, egyes témakörökből
előadások tartása. A szakterülethez kapcsolódó TDK- és szakdolgozatot készítő hallgatók
munkájának irányítása. Jegyzetek, tansegédletek, szemléltető, bemutató anyagok készítése, új
kutatási eredmények adaptálása az oktatásban. Diszciplinafejlesztő kutatásokban való részvétel,
kutatási eredmények publikálása hazai és nemzetközi lapokban. Minőségbiztosítási felelős.

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Időtartam

2010. március – 2011. augusztus

Foglalkozás / beosztás

tanszéki mérnök

Főbb tevékenységek és feladatkörök

A TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018 nyilvántartási számú „Élhetőbb környezet, egészségesebb ember:
Bioinnováció és zöld technológiák kutatása a Pannon Egyetemen” projekt „Növényvédelmi eljárások
biológiai és molekuláris biológiai megalapozása az élhetőbb környezet kialakítása érdekében”
elnevezésű 7. alprogramjához kapcsolódó kutatási feladatokban való részvétel. A projekthez
kapcsolódó konferenciák szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A kísérleti adatok
feldolgozása, értékelése, valamint a kapott eredmények szakmai fórumokon való publikálásra történő
előkészítése, a publikációk írásában való részvétel.

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Időtartam

2010. január – 2010. március

Foglalkozás / beosztás

A TÁMOP 4.2.2. pályázat terhére keretszerződésben megbízott munkatárs

Főbb tevékenységek és feladatkörök

A TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018 nyilvántartási számú „Élhetőbb környezet, egészségesebb ember:
Bioinnováció és zöld technológiák kutatása a Pannon Egyetemen” projekt „Növényvédelmi eljárások
biológiai és molekuláris biológiai megalapozása az élhetőbb környezet kialakítása érdekében”
alprogramban a kutatási célkitűzéseknek megfelelő feladatok ellátása: Kutatási dokumentumok
készítése, a kísérletes munkákhoz kapcsolódó adatrögzítési, feldolgozási, ügyviteli feladatok ellátása.
Publikációk készítésében való részvétel.

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Időtartam

2008. szeptember – 2008. december

Foglalkozás / beosztás

Az OMFB-00864/2007, BAROSS-7-2007-0027 sz. szerződéshez kapcsolódóan megbízott munkatárs

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Vizsgálatok végzése, technológiaoptimalizálás, molekuláris genetikai technológiák működésének
tesztelése nagyszámú mintával/vizsgálattal.

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Időtartam

2006. december – 2008. december

Foglalkozás / beosztás

Területi képviselő

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Pénzügy

A munkáltató neve és címe

Provident Pénzügyi Zrt.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Időtartam

2002. szeptember - 2005. augusztus

Foglalkozás / beosztás

PhD hallgató (hallgatói jogviszony)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

A Higiéne Tanszék feladatainak végrehajtásában való részvétel (oktatási és kutatási tevékenység
támogatása, pályázatírás).

A munkáltató neve és címe

Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Higiéne Tanszék
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Tanulmányok
Időtartam

2010. szeptember –

Végzettség / képesítés

növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Növényvédőszer kémia, mikológia, bakteriológia, virológia, rovarfiziológia, növényvédelmi állattan,
növényvédelmi szakigazgatás, növénykórtani diagnosztika, entomológiai diagnosztika, herbológiai
diagnosztika, gyomirtás, gyomszabályozás, kórokozók ökológiája és járványtana, növényvédelmi
gépek szerkezettana, növényvédelmi ökonómia, növényvédelmi biotechnológia, növényvédelmi
higiénia és toxikológia, növényvédelmi informatika, integrált növényvédelem, kártevők előrejelzése,
növényvédelmi szaktanácsadása, biológiai és ökológiai növényvédelem

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Pannon Egyetem, Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Országos / nemzetközi besorolás

felsőfokú szakirányú szakképzés

Időtartam

2008. szeptember –

Végzettség / képesítés

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzés

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Általános és üzleti statisztika, vállalati gazdaságtan, adatbázis-kezelési ismeretek, informatika, mikroés makroökonómia, projektszervezési ismeretek, számvitel

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Pannon Egyetem, Georgikon Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Országos / nemzetközi besorolás

felsőfokú szakképzés

Időtartam

2002. szeptember - 2005. augusztus

Végzettség / képesítés

PhD (Agrártudományok tudományterület - Állatorvosi-tudományok tudományág)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Általános méregtan, kísérleti toxikológia, környezethigiéne, madarak anatómiája és élettana,
peszticidkémia, toxikológiai állatkísérleti módszerek, műszeres analitika, adatgyűjtés és elemzés
módszertana

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Országos / nemzetközi besorolás

PhD doktor

Időtartam

1998. szeptember – 2002. február

Végzettség / képesítés

Mérlegképes könyvelő

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Számvitel, számvitelszervezés, jogi ismeretek, vállalkozások gazdaságtana, pénzügy

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Perfekt Rt.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.

Országos / nemzetközi besorolás

emelt szintű szakképesítés

Időtartam

1996. szeptember - 2001. június

Végzettség / képesítés

Okleveles agrármérnök

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Növénytan, növényélettan, állattan, állatélettan, kémia, fizika, mikrobiológia, növényvédő szer kémia,
növényvédelem (növényvédelmi állattan, kórtan, gyomirtás, szakigazgatás), géptan, agrárgazdaságtan,
jogi ismeretek, üzemtan, talajtan

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Országos / nemzetközi besorolás

egyetem

Időtartam

1992. szeptember - 1996. június

Végzettség / képesítés

Képesített mezőgazdasági áruforgalmazó

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Áruforgalmazás, termelési és feldolgozási ismeretek, agrárgazdaságtan, üzemgazdaságtan, műszaki
ismeretek, szakmai gyakorlat

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve
és típusa

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Mezőgazdasági Áruforgalmi Szakközépiskola
9735 Csepreg, Rákóczi F. u. 13-15.

Országos / nemzetközi besorolás

szakközépiskola

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)

Német - középfok, államilag elismert, „C” típus
Angol – alapfok, államilag elismert, „B” típus

Önértékelés

Szövegértés
Hallás utáni értés

Európai szint (*)

Német nyelv
Angol nyelv

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos beszéd

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A2

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák

Kommunikációs képességek, tolerancia, mások véleményének tisztelete, csapatmunkában való
részvétel

Szervezési készségek és
kompetenciák

Szervezési képesség, adminisztrációs képességek, csapatszervezési képesség

Műszaki készségek és kompetenciák

Laboratóriumi berendezések, műszerek használata

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák

ECDL - Európai Számítógép - használói Jogosítvány

Művészi készségek és kompetenciák

Társastánc, fotózás

Egyéb készségek és kompetenciák

Hobbi: állatok, olvasás, internet
Sport: evezés, kerékpározás

Járművezetői engedély(ek)

„B” kategóriás járművezetői engedély (1995)

Kiegészítő információk

labormérnök (2012-), akkreditált Növényegészségügyi Diagnosztikai Laboratórium, Növényvédelmi
Intézet
Laborállat-tudományi Társaság tagja (2012-)
MTA PAB Növényorvosi Munkabizottság tagja (2012-)
VEAB Növényvédelmi Munkabizottság tagja (2010-)
Magyar Toxikológusok Társaságának tagja (2003-)

