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Informatika szakos tanárként végeztem 2005-ben a Pannon Egyetem kiváló minősítéssel. 5
évig voltam senior a PE két kollégiumában előbb a Központi  Kollégiumban majd a Hotel
Magisterben. 

2006 óta vezetem a Pannon Egyetem veszprémi kampuszához tartozó kollégiumokat. 

A  FEKOSZ-szal  2003-ban  ismerkedtem  meg,  amikor  is  részt  vettem  a  szlovákiai
Kovácspataki vezetőképzőn. Onnan kezdve az összes régiós és országos rendezvényen részt
vettem.  2005-ben  megpályáztam  az  elnökségi  tag  posztot  és  a  küldöttgyűlés  bizalmat
szavazott,  melyet  2006-ban is  megerősítettek.  A munkahelyemen  történt  változások  miatt
2007-ben már nem tudtam vállalni az elnökségi tagságot, és az azzal járó feladatokat. Ennek
ellenére időm és energiám engedte, hogy elvállaljam az ellenőrzőbizottsági tagságot, melyre a
FEKOSZ  küldöttgyűlése  két  alkalommal  is  alkalmasnak  tartott,  majd  2011  májusában  a
küldöttgyűlés  a  FEKOSZ  elnökének  választott.  Legutóbb  2013-ban  a  küldöttgyűlés
megválasztott a FEKOSZ ellenőrző bizottságának elnökévé.

Szervezetünk a változás  korát  éli,  a  megújulás  útjára lépett.  Az első generációs  FEKOSZ
tagok közül  sokan már  nem aktívan  vesznek  részt  a  szervezet  életében.  Az újgenerációk
érkeztével  régi  problémákkal  szembesülünk  új  köntösben.  A megújulást  szem előtt  tartva
fontos megőriznünk azt, hogy honnan jöttünk, mik voltak a kezdeti értékek, és hogyan tudtuk
megőrizni azokat az elmúlt évek során, és hogyan tudjuk ezt a jövőben is megtenni. 
Az új törvényi szabályozások új feladatok elé állítja a tagságot. Az új egyetemi vezetéseknek
köszönhetően jelentősen megváltoztak az eddig ismert, és alkalmazott intézményi struktúrák,
és részben ennek köszönhetően veszélybe került a magyarországi kollégiumi mozgalom. Ez
ellen  vezetői,  és  hallgatói  vezetői  aktivitással  lehet  tenni.  Fontos,  hogy a meglévő  tagság
igényeit kielégítsük, és azokkal az intézményekkel is felvegyük a kapcsolatot, akik az elmúlt
években eltávolodtak szervezetünktől.

Bízom  benne,  hogy  a  tagság  alkalmas  tart  az  Ellenőrző  Bizottság  Elnöki  pozíciójának
betöltésére  és  így  az  elkövetkezendő  ciklusban  továbbra  is  aktív  szerepet  vállalhatok
szervezetünk működésében, irányításában és formálásában.


