
 

 

1. Ginál Gergő 

 

 

 

 

 

 

 

Haincz 

Krisztián 

Sziasztok, Ginál Gergő vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 3. éves germanisztika és angol 

szakos hallgatója. Előadásomban nem az egyetemről szeretnék nektek beszélni, hanem egy szuper tanulás melletti 

munkalehetőségről Pécsett, a Convergys Hungary-ről. A cég 2005-ben telepedett le Magyarországon, azon belül is 

Pécsett, mely folyamatos munkalehetőséget biztosít leginkább telekommunikációs munkakörben. Én jelenleg 

ügyfélszolgálati munkatársként dolgozok, erről a „szakmáról” szeretnék nektek egy kicsit többet elmondani, illetve 

magáról arról, hogyan lehet összeegyeztetni a tanulást a munkával. Remélem sokatokkal fogok tudni találkozni, és 

megismertethetem veletek a tanulás melletti munka előnyeit és hátrányait (nem csak ügyfélszolgálatosként). 

 

Haincz Krisztián vagyok a Pécsi Tudományegyetem másodéves testnevelés-nemzetiségi német nyelv és kultúra 

osztatlan tanár szakos hallgatója. Ha érdekel milyen a pécsi egyetemi élet vagy az osztatlan tanárképzés gyere és 

kérdezz bátran. 

 
 

2. Gombkötőné 

Kemény 

Krisztina 

 

A nevem Gombkötőné Kemény Krisztina. 1999-ben érettségiztem az MNÁMK-ban. 2004-ben szereztem diplomát a Pécsi 

Tudományegyetem német nemzetiségi szakán. Diplomadolgozatomat egy három hónapos németországi DAAD kutatási 

ösztöndíj keretében írtam a kitelepített bátaszéki németek identitásáról. Az egyetem elvégzése után középiskolai 

tanárként dolgoztam, illetve óraadóként a Pécsi Tudományegyetemen és a bajai Eötvös József Főiskolán (EJF). 2014 

óta az EJF oktatója vagyok teljes állásban. Jelenleg doktori tanulmányokat folytatok Budapesten az ELTE 

Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. A pályaválasztási börzén várom az érdeklődőket az EJF képzési kínálatával – 

Tanító (BA), Tanító (BA) német/horvát nemzetiségi szakirány, Óvodapedagógus (BA), Óvodapedagógus (BA) 

német/horvát nemzetiségi szakirány, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Gazdálkodási és menedzsment – 

kapcsolatban. Továbbá szívesen szolgálok információval a külföldi ösztöndíj lehetőségekkel és a magyarországi phD-

képzéssel kapcsolatban. 

 

 

3. Mészáros 

Kamilla 

 

 

 

Kedves Frankelosok! Mészáros Kamilla vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

elsőéves hallgatója. Ez év júniusában német-magyar tagozaton érettségiztem az MNÁMK-ban, és jelenleg angol-német 

tanári szakon folytatom a tanulmányaimat. Nagyon szívesen mesélek Nektek az egyetemez vezető útról: a 

felkészülésről, a felvételi eljárásról és azokról az apróságokról, amelyekről nem ad tájékoztatást a felvi.hu. Hasznos 

információkat gyűjthettek a mai magyarországi tanárképzésről, megtudhatjátok mi a különbség a 

germanisztika/anglisztika és a nyelvszakos tanárképzés között, valamint milyen lehetőségek várnak egy tanáris hallgatóra. 

Szeretettel várlak Titeket!  



 

Komáromi 

Kinga 

 

Komáromi Kinga vagyok, jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok Germanisztika BA szakon, ez a 3. szemeszterem. 

 Azt hiszem, mivel frankelosok vagytok, sokatoknál szóba jöhet, hogy tovább szeretnétek fejleszteni a már eddig 

megszerzett német tudásotokat vagy csak egyszerűen tanácstalanok vagytok a továbbiakkal kapcsolatban és ezért 

támaszkodnátok a biztos németre. Ha érdekel titeket, hogy mit is takar valójában a Germanisztika szak, mi vár rátok az 

ország egyik legjobb egyetemén, milyen óráitok lesznek, és hogyan épül fel a teljesítendő tanegység, illetve szívesen 

ismerkednétek meg a kreditrendszerrel akkor ezekről mind fontos infókat kaphattok. Ezen kívül megtudhatjátok milyen 

cégekkel áll kapcsolatban a szakunk, milyen gyakorlati lehetőségek vannak, hol tudtok elhelyezkedni a későbbiekben, 

illetve milyen szakirányok választhatók a mester szakon. Természetesen minden kérdésétekre válaszolok és a társasági 

életről, az egyetemi bulikról is szó lesz.  

Gyertek, mert az ELTE BTK nagyon szuper hely!   
 

4. Valkai 

Nikolett 

 

 

 

Bognár 

Ádám 

Sziasztok! Valkai Nikolett vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem idén már másodéves hallgatója. Az intézményen belül 

nemzetközi gazdálkodást tanulok, de mivel az első 1,5-2 évben a Gazdálkodástudományi Karon rengeteg közös óra van 

más szakokkal, így azokról is tudok nektek kicsit mesélni. Előadásom során megismerkedhettek kicsit, hogy milyen is a 

Corvinusos élet, igény esetén kollégiumi lehetőségekről is tudok néhány szót mondani. Mindezek mellett minden 

kérdésetekre szívesen válaszolok! Várlak titeket szeretettel! 

  

 

Bognár Ádám vagyok, a 7. szemeszterben a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. A szakom 

Emberi erőforrások (HR és továbbra is közgazdász leszek :D). 5. féléve vagyok szakkollégista a Társadalomelméleti 

Kollégiumban, ami Magyarország második legidősebb szakkollégiuma, főleg társadalomkritikával és kritikai 

elméletekkel foglalkozunk. Az össz-szakkollégiumi mozgalomban (Interkoll) vezető szerepet töltök be, akár a civil 

szféráról és alulról szerveződő mozgalmakról is tudok mesélni. Jelenleg az IBM-nél dolgozom a szakterületemen már 

több mint egy éve, erről is nagyon szívesen mesélek, bár most éppen munkahelyváltásban vagyok, valószínűleg elmegyek 

tanácsadási irányba. Egy éve nyáron Ausztriában dolgoztam egy hotelban, erről is nagyon szívesen mesélek, hogy 

közgazdászként mit tudtam hozzátenni, amiért meg is fizettek.  

5. Borsos 

Ádám 

 

 

 

 

Érdekel a film, a fotózás vagy az elektronikus ábrázolás? Sziasztok! Borsos Ádám vagyok. Valószínűleg már ismerjük 

egymást, de ez senkinek ne szegje kedvét. A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán tanulok másodéves 

Mozgóképkultúra és Médiaismeret szakos hallgatóként. Elég összetetten hangzik, igaz? A képzésünkről ugyan ez 

mondható el. A 3 év során betekintést nyerhettek az efféle művészetek szinte minden szegmensébe. Lehetőség nyílik az 

Adobe Photoshop, Illustrator és InDesign programok ismereteinek elsajátítására is, továbbá a fotográfia alapjaival is 

megismerkedhettek. Szóval: Ha érdekelnek a korábban felsoroltak, de nem tudod, mit kezdj magaddal érettségi után, 

segítek szívesen. Amennyiben ez a rövid és összeszedetlen ismertető felkeltette az érdeklődésed, tudod a dolgod. u.i.: 

Igen, lesz vetítés is. 

 



Hodován 

Péter 

Sziasztok kedves Frankelosok! Hodován Peti vagyok, és két éve végeztem szeretett gimnáziumunkban, majd megkezdtem 

egyetemi tanulmányaimat kommunikáció és médiatudomány szakon, az ELTE-n. Ha érzel magadban ambíciót, hogy a 

későbbiekben hasonló szakterület felé orientálódnál, szívesen megosztom a (most már 2 vizsgaidőszak után relevánsnak 

mondható) tapasztalataimat, illetve úgy gondolom, hogy hasznos tanácsokkal szolgálhatok arra vonatkozóan, hogy 

hogyan lehet erre a szakra a kimondottan magasnak számító ponthatárt megugrani. Természetesen ugyanígy az alapvető 

budapesti létformára is van néhány frankó tippem, és mivel jómagam is kollégistává váltam, ezzel kapcsolatban is segítek, 

amiben tudok. Szóval várlak benneteket, és ha van olyan kiskutyád ami igazán aranyos és nekem adnád, kérlek őt is hozd 

magaddal! 

 
 
 

6. Göbl 

Viktória 

 

 

 

 

 

Hetyei 

Boglárka 

2015-ben végeztem az MNÁMK-ban, német-magyar tagozaton. A Budapesti Corvinus Egyetemen tanultam tovább 

utána, nemzetközi tanulmányok szakon. Ez az utolsó évem, most írom a szakdolgozatomat Magyarország 

nemzetiségpolitikájáról. Egy szemesztert Németországban a Konstanzi Egyetemen töltöttem Erasmus ösztöndíjjal, az 

egy hónapos szakmai gyakorlatomat pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumában töltöttem, a Nemzetiségi 

Főosztályon. Jelenleg az egyetem mellett a Cognizant Technology Solutions Hungary Kft.- nevű multicégnél 

dolgozom mint német nyelvű Service Desk Agent. Tudok mesélni a Corvinusról, az Erasmusról és az egyetem melletti 

munkavállalásról. 

 

 

 

Hetyei Boglárka vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsőéves hallgatója. 

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok karon nemzetközi biztonság-és védelempolitikát tanulok. 

A kar rendeltetése a közigazgatási szervek diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás 

biztosítása, a külképviseleti és európai uniós intézményekben dolgozó szakemberek felsőfokú képzése, valamint 

szakirányú át- és továbbképzésében való közreműködés. 

Érdekel a biztonságpolitika? had-vagy rendészettudomány? 

továbbá a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jogtudomány, az európai tanulmányok, a diplomáciatörténet és a modern 

diplomáciai ismeretek? 

Szó lesz még továbbá az újonnan épült Ludovika Campusunkról, kari programokról, megtudhatod mit is takar a biztpol, a 

szakkolik és maga a NETK világa! 

Ha felkeltettem az érdeklődésed, érdekel a történelem és jó vagy nyelvekből is viszont még nem tudod mit kezdhetnél a 

jövőben, szívesen látlak az előadásomon, gyere bátran és kérdezz! 

 

 

 

 



7. Czokoly 

Zsófia 

 

 

 

 

Koch 

Annabella 

 

 

 

Nagy Tamás 

2013.09.-2017.06. a müncheni főiskola (Hochschule München) turizmus- management szakára jártam és végeztem el 

szerencsére sikeresen. E közben (2015.02. - 2016.04.) a Holiday Insider nevű cégnél (szállásfoglaló portál) dolgoztam 

először gyakornokként Projekt Management részlegen, ami IT irányú volt, majd a Sales illetve HR (emberi erőforrás) 

részlegen dolgoztam részmunkaidőben. Ez után a trnd nemzetközi marketinges cégnél voltam szintén HR-es, ennek a 

cégnek Magyarországon is van irodája. Most október óta az Optimum Solarnál vagyok, a termelési igazgató jobb keze 

illetve beszerzésbe segítek be a német/külföldi kontaktok kapcsán. 

 

 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar,  Turizmus és vendéglátás 

szak, szálloda- és idegenforgalom szakirány. Eddigi tapasztalatok: Erasmus (egy szemeszter) az Egyesült 

Királyságban, három hónapos diákmunka egy amerikai gyerektáborban, hat hónapos szakmai gyakorlat recepciósként a 

négycsillagos Art’otel Budapestben. Továbbá, amiről még csak információt tudok nyújtani, tapasztalatot még nem tudok 

megosztani: három hónapos szakmai gyakorlat Thaiföldön. 
 

 

 

Duális képzés: Staatliche Berufschule Garmisch-Partenkirchen. Duális szakképzés, Hotelfachmann szak. 3 év, folyamatos 

munka és mellette iskola. 3 éven át tanultam és dolgoztam a német Alpokban, a Garmisch-Partenkirchen mellette Eibsee Hotelban. 

A hotel maga Németország legmagasabb hegye, a Zugspitze lábánál van, ezért ideális volt a vendéglátás tanulására, ugyanis idilli 

környezete végett mindig sok a vendég. A 3 év alatt sokat tanultam, főleg a nyelvtudást sikerült elmélyíteni. Megadott számú hónap 

után váltottam a részlegeket. Csináltam mindent, amit egy Hotelban lehet. Voltam szakács, pincér, báros, takarító, recepciós és 

F&B (Food & Beverage) Manager. Mivel sok külföldi van, ezért könnyű a nyelvet, adott esetben nyelveket tanulni. Az iskola 3 

éves, az első évben heti 2 nap, a másik kettőben heti 1. De sok mindent megtanul az ember a munkában. Az iskolában inkább a 

felvetődő miértekre kap választ. 

 

 

 

8. Kiss Kornél Kiss Kornél vagyok, a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának, (gépgyártástechnológia szakirány) 

végzős hallgatója. Az egyetem mellett gyakornoki beosztást töltök be az egri Aventics Hungária Kft.-nél, és tagja vagyok 

a Kollégiumi Kari Tanácsának. Amit nyújtani tudok Nektek, az minden információ, ami az egyetemmel, a kollégiummal 

és szabadidővel kapcsolatos. 

 

 

 

 

 
 



9. Koncz 

Kristóf 

Koncz Kristóf vagyok, volt Frankelos, jelenleg egy nemzetközi pénzváltó vállalat értékesítési és üzletfejlesztési vezetőjeként, 

illetve a Western Union készpénzátutalási-szolgáltatás üzletág vezetőjeként dolgozom. Felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti 

Gazdasági Főiskola – Külkereskedelmi Karán végeztem.  

Érdekel, hogyan működnek a dolgok az üzleti életben és vonz a business világa? Esetleg elképzelted már, hogy 10 év múlva egy 

nemzetközi cég menedzsmentjének tagja leszel? Ha érdekel, hogy ezt hogyan tudod elérni onnan, az iskolapadból, akkor gyere és 

beszélgessünk tabuk nélkül arról, hogy nekem ez hogyan sikerült és mivel jár egy ilyen pozíció. Kulcsszavak: üzletfejlesztés, 

értékesítés, felelősség, menedzsment, kapcsolatépítés. 

 

 

10. Fuszenecker 

Zsombor 

Fuszenecker Zsombor vagyok, 2011-ben végeztem az MNÁMK-ban. Egyetemre a BME-re jártam Műszaki Menedzser szakra, de 

mivel érdekelt a programozás így felvettem egy csomó infós tárgyat. Az egyetem második évében elkezdtem dolgozni egy 

startupnál Budapesten és most is még ugyanott dolgozom, csak felvásárolta a céget a Skyscanner, így most náluk vagyok 

szoftverfejlesztő. Főként mobilra fejlesztek (többnyire iPhone) Bár tudom, hogy nem hangzik sokaknak egy izgalmas szakmának a 

szoftvermérnök szakma, de egyáltalán nem olyan, mint ahogyan azt általában elképzelik. Minden egyes nap más problémán 

gondolkozol, és látni hogy több mint 50 millióan használják havonta azt amit csináltál az egy elég jó érzés, főleg ha viszontlátod az 

interneten amit csináltál és megdicsérik teljesen idegen emberek. Ha eljössz, elmesélem a történetemet és mesélek a jelenlegi 

munkámról és arról, hogy milyen akadályokat kell általában megoldanunk, példákkal. 

 

 

11. Schmidt 

Beáta 

 

 

 

 

 

 

Vörös Dóra 

 
 

Schmidt Beáta vagyok, jelenleg 3-ad éves a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Bsc. szakán. Miután az 

egyetem műszaki beállítottságú, mondhatom, hogy gyakorlati szempontból is a többi egyetem előtt áll. Míg máshol az elméletibb 

tudásra fektetik inkább a hangsúlyt, a BME-nek rengeteg laboratóriuma van, mind a fizika tanszéknek, mind a többi mérnök 

tanszékeknek. Minden félévben vannak laboratóriumi tárgyaink, így az egyetem tanreaktorában is van lehetőségünk mérni. A fizika 

és a matematika mellett, a programozás is fontos szempont, hiszen a komolyabb méréseket már általában különböző 

programozói felületeken keresztül vezetjük le (pl.: MatLab). Az első három szemeszter fizikája még a gimnáziumi fizikára épül 

(mechanika, elektronika, termodinamika), de még az alapképzésen alatt találkozunk kvantummechanikával, elektrodinamikával. A 

továbbiakban olyan mesterképzések közül lehet válogatni, mint az orvosi fizika, kutató fizikus, nanotechnológia, optika, illetve a 

kognitív tanulmányok. De még ha végeredményben nem is itt tanulna tovább az ember, egy fizikust, a problémamegoldóképessége, 

illetve a magas matematikai és programozói készségei miatt rengeteg további lehetősége van, akár a továbbtanulásban, akár a 

munka világában. 

Sziasztok, Vörös Dóra vagyok, a bécsi egyetemen (Universität Wien) tanulok kémiát. A következő szemeszterben (6. szemeszter) 

fogom az alapképzést elvégezni és azt tervezem, hogy a mester képzést is itt végzem el, mivel több külföldi professzor is előadást tart 

az egyetemen, ami által szélesebb betekintést nyerhetünk a kémia rejtelmeibe. Ha kíváncsi vagy milyen a kémia ezen az 

egyetemen, miben más az otthoni képzéshez képest vagy csak, hogy milyen Bécsben tanulni, élni, milyen hátrányai és előnyei 

vannak külföldön tanulni, akkor látogass el hozzám egy kis beszélgetésre. 

 



12. Fiedler Kitti Fiedler Kitti vagyok, jelenleg a Bajai Szent Rókus Kórház Baleseti osztályán dolgozom gyógytornászként. 16 évig 

okosodtam a vörös téglák között egészen kiscsoporttól érettségiig, majd ezután a Szegedi Tudományegyetemen 

szereztem meg a gyógytornász-fizioterapeuta diplomámat idén nyáron. Bátram merem kijelenteni, hogy az én 

szakmám az egyik legszebb a világon, hiszen az egészségnél és a mozgás szabadságánál nincsen nagyobb kincs az 

életben. Gyógytornászként én ezek visszaszerzésében és fejlesztésében tudok segíteni beteg, sérült embereknek, ami egy 

rendkívül hálás szerepkör. Ennek érdekében Szegeden a 4 éves képzés során igen komolyan törekednek arra, hogy a 

nagyon szigorúan vett elméleti alapok (anatómia, élettan stb.) biztosítása után a gyakorlati oktatásra, és az ehhez 

szükséges készségek elsajátítására is nagy hangsúlyt fektessenek. Ezen kívül a szakma tágabb területeire is betekintést 

nyerhettünk: a klinikákon kívül gyógy- és wellness fürdőkben, sportközpontokban, és rehabilitációs intézetben is jártunk a 

gyakorlatok során. A nagyon szigorú és magas elvárások ellenére szerettem ezen a szakon tanulni, ezért szívesen mesélek 

a képzésről, vizsgákról, egyetemi életről, valamint a munkám során megszerzett tapasztalataimról is azoknak, akiket 

érdekel ez a sokrétű és végtelenül hálás szakma. 

 

13.  Bedekovics 

Norbert 

Bedekovics Norbert vagyok, 26 éves, szeptembertől bajai iskolákban dolgozom pszichológusként. Egyetemi tanulmányaimat a 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. Először kommunikáció és médiatudomány szakon tanultam, 

de közben rájöttem, hogy a pszichológia jobban érdekel, ezért második szakként elkezdtem azt is, szintén Szegeden. A 

mesterképzést már csak pszichológiából végeztem el. 2017 júliusában kaptam meg a diplomám. A szakirányom a kognitív és 

neuropszichológia volt, szakmai gyakorlatomat a Szegedi Gyermekpszichiátriai Klinikán, illetve a Szegedi Klinikák Neurológiai 

Rehabilitációs Osztályán töltöttem el. Kutatási területeim az anorexia, az újmédia hatása a testképzavarokra, illetve a téves 

emlékezet. 
 

 

14. Szabadi Zita Szabadi Zita vagyok, elsőéves orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen. Budapesten, a híres – neves nyolcadik, illetve 

kilencedik kerületekben élem meg az egyetemi élet szépségeit (és a vele járó nehézségeket is), itt válik egyre olvashatatlanabbá a 

kézírásom, itt töltöm mindennapjaimat rendkívüli emberek társaságában, itt kötök megannyi új barátságot és itt alapozom meg a 

jövőmet: hogy végül jó orvos váljon belőlem. Mint egykori frankelos, szeretném megosztani veletek tapasztalataimat a bejutással; 

valamint az egyetem kezdetével, annak újdonságaival, minden eddigihez képest merőben más világával kapcsolatban. A 

megbeszélendő témákat a ti érdeklődésetek alapján közösen fogjuk kiválasztani. Lehet szó például a következőkről: érettségi 

és felvételi, gólyatábor, lakhatás, az egyetem elkezdése, egyetemi szervezetek, pénzügyek, külföldi lehetőségek, szabadidő és 

közösség, időmenedzsment és tanulási tippek, tanulmányi előrehaladás az évek során és mintatantervek, vizsgák és egyéb 

számonkérések, stb. Igyekszem minden egyéb, általatok felvetett témát és feltett kérdést kivesézni és legjobb tudásom szerint 

megválaszolni. Ha van kedvetek, belenézhettek majd az itteni tankönyvekbe, magazinokba, prospektusokba, segédkönyvekbe, stb. 

Reményeim szerint az óra segítség lesz minden olyan diák számára, aki az orvosi pályát szeretné választani / egyelőre csak 

gondolkozik rajta, hogy esetleg orvos szeretne lenni.  

 



15. Manz Ingrid 

 

 

 

SKYPE 

Manz Ingrid vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás (7 féléves) alapképzésének elvégzése 

után a bécsi Wirtschaftsuniversität Wien Supply Chain Management/Ellátási lánc menedzsment (4 féléves, angol 

nyelvű) szakán folytattam tanulmányaimat. Diplomám megszerzése után nemrég az osztrák posta beszerzési részlegén 

helyezkedtem el. Ha érdeklődsz a logisztika iránt, ha valaha is felmerült benned vagy csak érdekesnek találod, hogy 

milyen utat tett meg például a sportcipőd, amíg az amerikai tervezőirodából, a kínai gyáron át a magyar boltba került, 

gyere el a beszélgetésre és tudj meg többet belföldi illetve külföldi továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségekről. 

 

 

 
 

16. Fehér 

Tamás 

Ahol tanulok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

(BME-KJK) Amit tanulok: Logisztikai mérnöki BSc, logisztikai folyamatok szakirány Akkor teherautókkal 

foglalkozol? Nem. A vállalati operációmenedzsment területén kutatjuk az optimalizációs lehetőségeket az ellátás, 

gyártás, elosztás keretein belül. Az mit jelent? Meg kell tervezni, ki kell számolni, rá kell jönni, hogy hogyan tudjuk a 

problémákat gyorsabban, olcsóbban, jobb minőségben megoldani, majd szisztematikusan alkalmazni. Legyen szó akár 

egy kétáramú sugárhajtómű tervezési, gyártási lépéseiről, vagy akár egy raktár készletezési folyamatairól. Szakmai 

tapasztalat: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. – logisztikai projekt, ajtó összeszerelő sor optimalizálása, 

automata targoncák és supermarket-rendszer bevezetése, supply chain management & internal logistics planner 

gyakornok; Robert Bosch Kft., Fejlesztési Központ Budapest - project leader trainee. Amit még csináltam és érdekes 

lehet: AIESEC BME; BME-KJK Mentor Gárda, mentor; Baross Rádió, műsorvezető, zenei főszerkesztő, EFOTT 

Roadshow; Airsoftronix projektvezető; BME-KJK Hallgatói Képviselet, tankör felelős hallgatói képviselő, Gólyatanács 

vezető, oktatási Bizottság-, Kari Tanács-, és Kari Tanulmányi Bizottság tag Amit kérdezhetsz: Bármit. 

 

 

 


