
 1 

Ö N É L E T R A J Z 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK: 

 Név:     Ki r á l y  Ró b e r t  
 Születési hely: Székesfehérvár 
 Születési idő: 1980. április 17. 

 családi állapot: nős 

ELÉRHETŐSÉG: 

Lakcím: 405/21 Moo 3, Sannameng, SanSai, Chiang Mai, 50210, 
THAILAND 

 Telefonszám: +66 84 48 80 860 

 Email: kirobika@gmail.com 

 Skype: kirobika 

MUNKAHELYEK: 

 jelenleg  nyelvtanár (japán, német, magyar mint idegen nyelv) 
 2009. aug.– 2011. febr. Bálint Márton Általános- és Középiskola 

Feladat: japán nyelv- és kultúra tanítása 
japán kulturális programok szervezése 
egyetemi gyakorlódiákok vezetőtanári feladatainak 
ellátása  

2007. júl.– 2008. szept.: BIHO Foreign Language Academy (Nagoja, Japán – 
óraadó) 

Feladat: magyar- és némettanítás japán anyanyelvűeknek 

 2007. júl.– 2008. szept.: Kurashi no gakko (Okazaki, Japán– óraadó) 
Feladat: német nyelvtanítás japán anyanyelvűeknek 

 2006. okt.– 2007. márc.: Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű 
Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 

Feladat: japán nyelv- és kultúra tanítása 
japán kulturális programok szervezése 
egyetemi gyakorlódiákok vezetőtanári feladatainak 
ellátása  
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 2006. jan.– 2007. márc.: InterClub Magyar Nyelviskola (óraadó) 
Feladat: magyar nyelv tanítása japán anyanyelvűeknek 

 10. 2004. – 10. 2006.: Budapest Gyermek Nyelviskola (óraadó) 
Feladat: német nyelvtanítás 

 2002 – 2007 magán japán nyelvórák magyar diákoknak ill. magyar 
nyelvórák japánok számára  

KÉPESÍTÉS, VÉGZETTSÉG: 

 2007. ápr. – 2008. jún.: The Yamasa Institute (Japán, Okazaki) 
  japán nyelv- és kultúra 

 1998 – 2006: Károli Gáspár Református Egyetem 

 végzettség (1): Japán bölcsész és nyelvtanár 
(2006) 

A szakdolgozat címe: Az évszakszó és évszak-elem a japán és a 
német nyelvű haikuban 

a diploma minősítése: dicséretes 

 végzettség (2): Német bölcsész és nyelvtanár  
(2006) 

A szakdolgozat címe: Zur Adaption und Pflege der japanischen 
Kurzgedichtformen im deutschen Sprachraum  

a diploma minősítése: dicséretes 

 végzettség (3): magyar mint idegen nyelv, hungarológia specializáció  
(2002) 

A záródolgozat címe: A halálozással kapcsolatok szokások és 
hiedelmek a magyar parasztság körében 

minősítés:  kitűnő záróvizsga 

 2004. ápr.– 2004. aug.: Friedrich Schiller Egyetem (Jéna, Németország) 
  Erasmus ösztöndíjjal 

 2003: Idegenvezető (német nyelvű) 
1994 – 1998: Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola, humán 

tagozat 
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NYELVTUDÁS: 
magyar: anyanyelv 
német: egyetemi diploma 
japán: egyetemi diploma, nemzetközi nyelvvizsga 1. foka 
angol: középhaladó 
latin: jeles középiskolai érettségi 
thai: középhaladó (társalgás hétköznapi témákról) 

EGYÉB KÉPESÍTÉSEK, KÉSZSÉGEK: 

B kategóriás gépjárművezetői engedély + thai jogosítvány 
Windows, MS Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer használat 
zongora (10 év zeneiskolában, azóta is hobbiként és rendszeresen) 
tangóharmonika (egyszerűbb nóták, basszuskísérettel is) 

HOBBIK: 

nyelvtanulás 
zongorázás 
kertészkedés 
túrázás 
úszás, biciklizés 

 

2018. szeptember 1. Chiang Mai, Thaiföld 

 ………………………. 
 Király Róbert 


