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Bemutatkozás 

Pécsről érkeztem, családom az agráriumban tevékenykedik. 
Keszthely és a Georgikon a második otthonom, 2010 óta járok az 
egyetemre, azóta elvégeztem egy Állattenyésztő mérnök BSc képzést. 
Illetve ebben a félévben befejezem a Növénytermesztő BSc 
képzésemet. Jelenleg az Agrármérnök MSc képzést végzem. 

Az elmúlt években minden egyetemi eseményen részt vettem, a 
bálokon át a gazdász maratonokon keresztül egészen a diáknapokig. A 
diáknapokon az első pár évben, mint csapattag, majd az utóbbi két 
évben, mint csapatvezető és jelölt. Ennek és a korábbi több éves 
csapatsportnak köszönhetően megtanultam csapatban dolgozni. 

Az itt töltött idő és a két szak által lehetőségem nyílt a kar minden 
tanszékén megfordulni és az ott dolgozó oktatókkal jó kapcsolat 
kialakítani. Rengeteg alkalommal segítetem tanulmányi ügyeket intézni 
akár bulekoknak vagy a saját szaktársaimnak mind BSc mind pedig MSc 
szinten. Ezenkívül rendszeresen részt veszek a kar beiskolázási 
tevékenységében, a nyíltnapokon, a mezőgazdasági kiállításokon és az 
iskolalátogatások során.  

 

 

 

 



Motiváció 

 Jelöltetni szeretném magam az Msc szakképviselői posztra mivel 
úgy gondolom többek közt az elmúlt évek tapasztalatai által alkalmas 
vagyok annak betöltésére. Magamat pedig olyan személynek tartom, aki 
megfelelően tudná képviselni a kar hallgatóit.  

Véleményem szerint az MSc képzés folyamatosan erősödik, ezt a 
jelentkezők létszámának növekedése is jelzi. Ezért fontos hogy olyan 
képviselője legyen ennek a képzési szintnek, aki segíti az új belépőket 
illetve a hallgatók a későbbiekben is számíthatnak rá. Olyan jelöltnek 
tartom magam aki ezt kellő oda figyeléssel és komolysággal tudná 
kezelni. Emellett a tanárokkal ápolt jó kapcsolataim segítenék a hallgatók 
és oktatók közötti kommunikációt és az adott esetben felmerülő 
problémák megoldását. 

 A Hallgatói önkormányzat munkáját is segíteni kívánom, legyen 
szó a rendezvények szervezéséről vagy kari testületekben való 
munkáról. Ezek a feladatok azért fontosak számomra mivel az egész kar 
közösségére és életére is hatással vannak. Szeretnék hozzájárulni a kar 
közösségének megőrzéséhez és hagyományainak ápolásához, amivel 
kapcsolatban szintén vannak ötleteim. Ez irányú tevékenységemet 
nagyban segítené ha a hallgatói önkormányzattal nem csak mint külső 
személy hanem mint tag tudnék együtt dolgozni. Általam olyan taggal 
bővülne a HÖK aki produktív és együtt működő tagja lenne a csapatnak. 


