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Europass  
Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Titrik Ádám 

Cím(ek) Győr 

Szövő utca 21 

9023 

 

Telefonszám(ok) - Mobil: +36304375825 

Fax(ok) - 

E-mail(ek) titrika@sze.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1979.04.27 
  

Neme férfi 
  

  
  

Szakmai tapasztalat egyetemi tanársegéd 
  

Időtartam 2009- 

2007-2009  

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

tanszéki mérnök 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

oktatás 

laboratóriumi gyakorlatok tartása 

A munkáltató neve és címe   Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék 
  9026 Győr, Egyetem tér 1. 
 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2009- Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 

Doktori Iskolájának hallgatója 
2005-2009 Településmérnök egyetemi kiegészítő szak 
2000-2005 Műszaki Menedzser szak Jármű Műszaki és Kereskedelmi szakirány (áthallgatás) 
1998-2004 Településmérnöki főiskolai szak 

Végzettség / képesítés Településmérnök, műszaki menedzser 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Település tervezése, közlekedéstervezés/település felmérése 

Gépjármű technikai tárgyak és kereskedelmi oktatás 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

Országos / nemzetközi 

besorolás 

- 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

angol  B2 
önálló 

nyelvhasználló 
B2 

önálló 
nyelvhasználló 

B2 
önálló 

nyelvhasználló 
B2 

önálló 
nyelvhasználló 

B1 
önálló 

nyelvhasználló 

Nyelv            

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és 
kompetenciák 

- csapatszellem (SZE-KVJT) 

 
  

Szervezési készségek és 

kompetenciák 

- projektvezetői feladat ellátása (SZE-KVJT) 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

- fényezés és darab előkészítés, fényezési eszközök ismerete, 

műanyagtechnikai műveletek ismerete, megmunkállási folyamatok 

ismerete (esztergálás, marás) 
  

Számítógép-felhasználói 
készségek és 

kompetenciák 

-3D-s tervezőprogramok, alkatrésztervezés, szerelés, felületmodellezés 

műhelyrajzok készítése, szerszámpálya tervezése (Solid Edge, Catia V5, 

PTC Pro/E), megfelelő ismerete 
-animációs és látványtervező szoftver használata (3D Max) (önszorgalom), megfelelő ismerte 
-irodai szoftvercsomag Microsoft OfficeTM (SZE), megfelelő ismerete 
 
 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

fényezés, sablonkészítés, 

  

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

- 

  

Járművezetői 

engedély(ek) 

- B kategória 
- A kategória 

- Kishajóvezetői jogosítvány 
  

Kiegészítő 

információk 

 

   2013 Titrik Ádám- SZE-TMK szabadalmi bejelentés: „Hulladékgyűjtés optimalizálása telítettségi szintet 
jelző jeladó és vevő rendszer alkalmazásával” 

 

   2011 SZE-DUO Oktató-hallgatói pályázat 1. helyezés: „Hulladékgyűjtés optimalizálása telítettségi 
szintet jelző jeladó és vevő rendszer alkalmazásával” 

   2005 Diplomamunkámmal való részvétel KTE pályázaton 
   2005 Részvétel a TDK-n „Jelzőveszélyek” című tanulmánnyal 
   2005 III. helyezés a TDK-n „Közlekedési alternatívák Győr város közlekedési rendszerében” című 

tanulmánnyal 
   2004 I. helyezés a TDK-n: „Gépjárműbe integrált biztonsági és kényelmi rádiófrekvenciás rendszer” 

című tanulmánnyal 
   2004 Országos TDK-n való részvétel a „Dunaszeg fejlesztési koncepciója” című tanulmánnyal 
   2003 Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács különdíja a TDK-n: „Dunaszeg fejlesztési 

koncepciója” című tanulmánnyal 
   2002 „Ipari terület létesítése Dunaszegen” című tanulmánnyal II. helyezés a TDK-n 
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