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Motiváció, hitvallás
A Szegedi Tudományegyetemen egy tanárom egyszer azt mondta, hogy nagy
szükség lesz ránk, környezetkutatókra a jövőben, mert mi leszünk a tolmácsok az
egyes szakmák között. Ugyanis ma hiába beszélnek a szakmai képviselők

magyarul, mindenki annyira specializálódott a saját területén, hogy már lassan
nem értik egymást. Ez akkor nagyon megfogott, és azóta is egyfajta
hitvallásnak tekintem ezt a fajta tolmácsolást, és ezért is igyekszem „hidakat
építeni”. Hidakat építeni szakmák, szakterületek között, de ezen túl
generációk – fiatalok és felnőttek –, valamint országok között is. Fantasztikus
tanárok inspiráltak életem során arra, hogy mindig többet akarjak tudni, és ezt
is szeretném másoknak továbbadni: tevékenységeimmel, írásaimmal, de
legfőképpen jó példával motiválni másokat a világ jobb megismerésére, egy
zöldebb, egészségesebb és boldogabb jövő elérése érdekében.

Munkahelyek
2020 -tól

: az APPLiA Europe National Association Committee elnöke

2005-től

: APPLiA Magyarország Egyesülés, cégvezető (www.applia.hu)

1999 - 2004: Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda
1997 - 1998: Deloitte  Touche adóosztálya

Végzettség, tanulmányok
2020 : okleves környezetkutató (SZTE TTIK)
2019 : gyógymasszőr (Nemzetközi Masszázs Akadémia)
2017 : alkalmazott környezetkutató (SZTE TTIK)
2004 : ügyvédi szakvizsga
2002 : jogász-közgazdász (Budapesti Corvinus Egyetem)
1999

: jogász (ELTE ÁJK)

2018 – 2020: Szegedi Tudományegyetem TTIK, Környezettudomány Msc
2018 - 2019: Nemzetközi Masszázs Akadémia, Gyógymasszőr OKJ
2014 - 2017: Szegedi Tudományegyetem TTIK, Környezettan Bsc
1999 – 2002: Budapesti Corvinus Egyetem, jogász-közgazdász posztgraduális képzés
1994 - 1999: ELTE ÁJK, osztatlan jogász képzés
1989 - 1993: Vörösmarty Mihály Gimnázium, sport tagozat, érettségi
1981 - 1989: Kavicsos Közi Általános Iskola

Nyelvismeret
Angol: folyékony
Német: alapszint

Sportok
Tenisz
1980 – 2016

: tenisz versenyző (az MTK, a BSE, majd 2015-16-ban a
Pasarét Tenisz Klub színeiben)

Legjobb eredmények

: ifjúsági magyar bajnoki cím, felnőtt magyar
bajnokságon egyéniben harmadik, párosban második
helyezés, korosztályos és felnőtt magyar válogatott
tagság, 14. hely a felnőtt magyar ranglistán

Búvárkodás
Minősítés (2008)

: SSI Dive Control Specialist (merülésvezető)

Hobby
írás (mesék, ismeretterjesztő cikkek, blog), fotózás, túrázás, futás
Mesekönyvek:

Forgó Morgó a tengeren; Körforgó Morgó, az új barát;
Lehetséges? (olvashatók itt: www.csobogat.hu)

Környezeti nevelés:

https://www.applia.hu/2020/03/15/az-appliamagyarorszag-a-digitalis-oktatasert/

Blog:

Örökdiák

