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B E M U T A T K O Z Á S 
Lőrinczi Martin Rafael vagyok, jelenleg 20. életévemet töltöm, a Győr-Moson-Sopron 

megyei Dunakilitiről származom, ahol jelenleg is található lakhelyem. Általános iskolai 

éveimet a lakóhelyemen található iskolában, a Dr. Batthyány-Strattmann László 

Általános Iskolában végeztem, Középiskolás tanulmányaimat a Győri SZC Hild József 

Építőmérnöki Technikumban végeztem, ahol eltöltött éveim során az érettségi 

bizonyítvány mellett, az  Európai Számítógép-használói Jogosítványt, a Digitális 

műszaki rajzoló és Magasépítő Technikus képzettséget szereztem. A tanulmányok 

során rendszeresen részt vettem több szakmai versenyen is, mint az Ágazati és 

ágazaton belüli specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenye, az Országos 

Szakmai Tanulmányi Verseny vagy a számomra legkedvesebb verseny, amely 3 év 

felkészüléssel hozta meg az eredményét, az Országos Hídtörő Bajnokság, ahol a 3. évre 

a folyamatos fejlesztések és kisérletezések során a tésztából épített hídunkkal elértük a 

165 kg-os teherbírást, ezzel elnyerve az első helyezést. Középiskolámat rengetek 

szakmai eseményen képviseltem mint résztvevő vagy mint meghívott vendég  oldalról 

is, mint pl. a Nemzetközi építész diákkonferencia. 

Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Építőmérnöki Kar 

másodéves hallgatója vagyok. 

Szabadidőm nagy részében közösségi tévkenységgel foglalkozom, mind Budapesten, 

mind lakhelyemen. Érdekképviselettel már 2016 óta foglalkozom, ebben az évben 

kerültem be a középiskolai Diákönkormányzatba, akkoriban normál képviselőként, 

majd alelnökként. Középiskolai éveim során több nagyobb közösségi csapat tagja is 

voltam, ezen indíttatás alapján érdeklődtem 2022 tavaszán az Építőmérnöki Kar 

Hallgatói Képviseletében.  

Szabadidőm maradandó részét, ha tehetem utazással, vagy választott „hivatásommal” 

a tűzoltósággal töltöm. A lakhelyemen létesült szervezet tagjaként rendelkezem 

tűzoltási ismeretekkel, illetve az elkövetkező egy éves projektben szeretném átvenni a 

szervezet pénzügyi és gazdasái tevékenységeivel foglakozó személy feladatkörét. 

Személyiségem tekintetében többen úgy gondolják, hogy több személyiséggel is 

rendelkezem egyszerre, állításuk szerint ezeket felváltva alkalmazom, mint pl. Martint, 

Rafaelt vagy éppen Kristófot. Ezen állítást nem cáfolom, de nem is ismerem el, 

személyes véleményem, hogy személyiségem az adott helyzethez alkalmazkodik, amely 
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azt jelenti, hogy egy kiemeltebb, fontosabb helyzetben jómagam is komolyabban kell, 

hogy kiálljon, esetleg véleményt formáljon.  

Mindezek mellett, függetlenül éppen melyik személyiségem kerül előtérbe, nagyon 

szeretek emberekkel, kifejezetten csapatban dolgozni, prodoktumot készíteni és azzal 

sikereket elérni. Fontosnak gondolom, hogy rendelkezem kommunikációs készséggel, 

általánosságban jobban preferálom a kedvesebb hangvételű és kérésekkel kísért 

kommunikációt, de szükség esetén erősebben, lényegre törően is ki tudom fejezni 

mondandómat. 

Empatikusnak és megértőnek gondolom magam, ezen tulajdonságokat  a 

környezetmben lévő személyek számára nem szokott alapvetően ismert lenni. Szeretek 

kötetlenül és nyíltan beszélgetni bármilyen témában, ha szükséges személyes véleményt 

tudok alkotni tudásomhoz mérten bármilyen témában. 

Önmagamat nyugodtnak tartom, a magasabb hangvételű beszédet és megnyilvánulás 

számomra nem jelenti azt, hogy ideges lennék, vagy hogy könnyen felidegesíthető 

lennék. 

Magánéletemet az eddigiekben is és a továbbiakban is szeretném minden közösségi 

tevékenységtől külön és függetlenül, magánügyként kezelni. Úgy gondolom, hogy a 

Képviseletet nem szabad bevonnom esetleges személyes gondjaimba vagy egyéb 

ügyeimbe. Családi és párkapcsolati életemet és azok történéseit is a magánéleti 

kategóriába sorolom, azért azokat is célom a Képviseleten kívül hagyni. 

Korábbi közösségi tevékenységeim során többször találkoztam már vezetői 

feladatokkal is, illetve volt lehetőségem dolgozni könyvelési és adózási 

tevékenységekben, pénzügyi beruházásokban, beszerzésekben, egyéb pénzügyi 

tevékenységben, projekteket tervezni és kivitelezésni, rendezvényeket szervezni és 

lebonyolítani.  

A tanulmányok folytatása és a jelenlegi képviselői feladatok mellet aktívan részt vállalok 

több építőipari projekt tervezésében és kivitelezésében is, illetve aktívan 

rendezvényeket szervezek és bonyolítok le lakhelyemen. 

A továbbiakban a Képviselet irányítása mellett személyes célom, hogy megtanuljak jó 

időbeosztást készíteni és időm lehető legnagyobb részét hasznosan tölteni.  

Fontosnak tartom az emberi kapcsolatok kialakítását és a baráti kapcsolatok építését. 

Az emberi kapcsolatok terén kiemelném, hogy szükségesnek érzem a folyamtos 
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visszajelzést a barátaimtól és a kollégáktól személyemmel és a munkámmal 

kapcsoaltban. Elkötelezett gondolatom, hogy munkámról és viselkedési normáimról 

külső szemmel lehet a legjobb meglátást adni.  
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T A P A S Z T A L A T 
Vezetői tapasztalataim mindegyike önkéntes tevékenységemre vezethető vissza, 

amelyek egy része a mai napra munkalehetőséggé váltak. 

Győri SZC Hild József Építőipari Technikum Diákönkormányzata 2016 - 2021 

A 2016-os középiskolai tanulmányok megkezdésével szinte egy idejűleg részese is 

lettem, a már akkoriban is erősen érdekeltségembe tartozó Diákönkormányzatnak.  A 

szervezet akkoriban kezdett egy teljesen elfeledett rendszerből újjáéledni, de nem sok 

sikerrel. Második évemben már aktívan a rendszer felállításán dolgozva előbb jegyzői, 

majd alelnöki pozicíót kaptam, hamar körvanalózodott, hogy az a csapat, aki egy 

kollégiumi szobába összetett diákok lesznek a Diákönkormányzattal erősen foglakozó 

személyek, ez, ha véletlen is volt, a csapat megalakult, éjjeleken és nappalokon át tartó 

munka és megbeszélések során a DÖK elindulni kezdődött, lettek képviselők, ülések, 

folyamatos megbeszélések az igazgatósággal, pénzügyi háttér, tanári támogatások és a 

legfontosabb rendezvények. Egyre több és nagyobb bizamlat kaptunk. Sikerült 

elérnem azon áttörést, hogy a diákok kérései teljesültek, volt érdekképviselet és 

rendszer. Akkori szobatársammal létrehoztunk több iskolai szintű rendezvényt Győr, 

Komárom és Tata városaiban. A DÖK vezetése hosszabb ideig elnök néküli – 2 

alelnökös rendszerben működött, a felelősség megosztásával. Csapatokat kordináltam 

és főszervezői poziciókat kezeltem a korábban említett vásori rendezvények során. Az 

utolsó oktatási évemben feladatnak éreztem, hogy kellő képpen fontos lenne egy jó 

utánpótlás nevelése, így projektet indítottunk a következő elnök nevelésére, több 

pályázóból a mai napig működő Diákönkormányzatot az utánpótlás projektből 

kinevelt elnök vezeti.  

XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olipiai Fesztivál – EYOF Győr 2017 

A 2017-es győri Nyári európai Ifjúsági Olipiai Fesztivál került megrendezésre, ahol 

több körben kerültek szűrésre a jelentkező önkéntesek. A sikeres felvételi és bekerülési 

folyamatot követően 7 nap intenzív munka vette kezdetét, marketing és szponzorációs 

tevékenység kategóriába kerültem beosztsára, ahol a kategóriai illetékes szervező 

instrukcióit kezeltem és adtam tovább a csapat szintjére kezelve azt. A rendezvény 

során nagyon sok szervezési és kivitelezési tevékenységet bonyolítottam le. 

 Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület – Budapest – 2016 - 2017 

Részese voltam a XXVI. Zabhegyező fesztivál megszervezésében és lebonyolításában 

2017 tavaszán a pápai Batthiány Lajos MÉSZIK-ben. A rendezvényen nagységrendileg 
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több száz kisiskolás vett részt, a szervező csapatban országhatáron túli fiatalok is 

résztvettek, köztük Nagyvárdiak és Kolozsváriak. A rendezvény 5 napból tevődött 

össze, amely során az előkészítő munkálatokba, a vezetőség feladaiba és a lebonyolítási 

tevékenységekbe sikerült belelátnom. 

Városi Diákfórum Győr – VDF Győr 2016 - 2019 

A Városi Diákfórumot jelenlegi helyzetben úgy tudnám  feléptés szerint bemutatni, 

mint a BME HÖK rendszerét, és a Diákfórum lenne az Egyetemi Hallgatói Képviselet.  

A Diákfórum lényege az volt, hogy a győri városvezetése és bizonyos középiskolák 

kezdeményezésére szerettek volna létrehozni egy olyan csapatot, amely a különböző 

győri középiskolák aktív közösségi életet élő, leginkább diákönkormányzati szervezetek 

tagjaiból tevődik össze. A Diákfórum a 2017-es évek környékén kezdett elindulni és 

körvanalazódni, hogy szükséges lenne egy ilyen és a diákok igenis nyitottak a város 

támogatására. Kezdetben kevés középiskola csatlakozott, mint a saját iskolánk, néhány 

gimnázium és néhány további akkoriban még szakközépiskola. Az idő teltével, az 

ismeretség szerzésével a résztvevő iskolák száma növekedett, míg a 2018-as évben 

eljutott oda a szervezet, hogy majd minden győri középiskolának volt képviselője.  

Az ismeretség növelése mellett fontos kiemelni, hogy rengetek PR 

munkatevékenységre volt szükség az ismeretség elérésére, illetve folyamatos 

megjelenésre. A megjelenésünket erősítette, hogy lehetőség volt rádiós beszélgetésekre 

a Győr+ rádióban, illetve lehetőség volt saját rendezvények szervezésére Győr 

városában. Ezen rendezvények a mai napra már hagyományként kerülnek 

megrendezésre évről évre.  

A szervezetben a tevékenységem nagyon sokoldalú volt, kifejezett poziciók az elnökön 

és az alelnökön kívül nem kerültek kimondásra, sokkal inkább a csoportos és csapat 

munka volt preferálva, a feladatok nem egy-egy emberre lettek kiszabva, sokkal inkább 

közösségekre, ezzel is elősegítve a jó közös munkát.  

Rengetek csapattréninget szerveztek a Fórum részére, külső helyszínen, több napos 

programsorozattal, hogy az új képviselők gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni, 

illetve, hogy az aktuális csapat jól tudjon együtt dolgozni és kommunikálni. 
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C É L K I T Ű Z É S 
Kezdeném cél kitűzésem egy egyszerű kérdéssel: 

Milyen a jó Képviselet? 

Elnöki indulásom és érdeklődésem az elnöki pozició felé már korábban elkezdődött 

körvonalazódni, majd a nyári Képviselői időszak megmutatta számomra, hogy 

rendkívül közel áll a szívemhez a kollégiumi terület, de sajnos több barátommal és 

képviselő társammal történő beszélgetés után ráébredtem, hogy szeretnék kiállni a 

csapatunk élére, koordinálva, segítve azt, szeretném kitartásommal motiválni és 

segíteni a jövő képviseletét. 

A képviseletünk jövőképét illetőleg úgy gondolom, hogy jelenleg jó úton haladunk, 

ennek köszönhető, hogy több alkalommal is fel tudtuk vállalni őszinte véleményünket 

magunkról és egymásról. Fontosnak gondolom, hogy ezen kommunikáció a jövőben 

is megmaradjon. 

Személyes megvallásom, hogy egy jó Képviseletnek az alapja a kommunikáció. 

Szerintem ahhoz, hogy a továbbiakban jól és produktívan tudjunk dolgozni 

elengedhetetlen a kommunikációs készségeink fejlesztése, gondolok jelenleg itt arra, 

hogy meg kell tanulnunk véleményt formálni és azt, illetve önmagunkat helyesen 

kifejezni. Tudnunk kell beszélnünk a gondokról, amelyek, ha vannak, akkor 

bizalommal fordulunk egymáshoz, ezzel segítve egymáson és a csapatunkon. A 

kommunikáció nem csak a belső kohéziót határozza meg, de a külső megítélsünket is. 

Nagyon fontos, hogy kommunikálnunk kell folyamatosan a hallgatókkal és a felsőbb 

vezetéssel.  

De mik is a pontos terveim az elkövetkező időszakra? 

Az elkövetkező időszakban szeretnék intenzíven az előbbiekben leírtakkal foglalkozni, 

erősíteni a kommunikációnkat, fejleszteni azt és megtalálni a leghatékonyabb módját. 

Továbbá szeretnék párhuzamosan a kommunikácó erősítése mellet, a képviselet 

kohéziójára és tudásának növelésére is nagy hangsúlyt fektetni, fontosnak gondolom, 

hogy ne csak egy munka vagy feladatként nézzünk a képviseletre, szeretném elérni, 

hogy a képviselők között sokkal inkább baráti kapcsolatok alakuljon ki, mint 

munkakapcsolat.  
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Az újonnan felállt PR munkacsoport segítségével növelésre került a kommunikáció a 

hallgatók felé, szeretném tovább növelni erős megjelenésekkel a PR munkacsoportot 

és további tagokat elérni. 

Szeretném, ha a külső kommunikációnk az öntevékeny körökke a továbbiakban is 

hasonlóan hatékonyan működne, segíteni tudnánk egymás munkáját és ezzel 

növelnénk a Vásárhelyi Pál Kollégium és az Építőmérnöki Kar közösségi életét. 

Fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk a többi Kari Hallgatói Képviseletre, 

szeretném növelni a jó kapcsolati viszonyt a többi képviselettel. Ennek első lépéseként 

kerül újra megrendezésre a KHK vacsora, ahol a KJK HK-t látjuk vendégül. 

A Kari Hallgatói Képviselet mellett fontosnak gondolom, hogy az Egyetemi Hallgatói 

Képviselettel is szoros kapcsolatot építsünk ki. Ezen kapcsolat építésének első lépése 

az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökével való kommunikáció erősítése. 

A jeleneleg megalakuló képviselettel szeretném elérni, hogy létrejöjjön a 

bizottságokban a munka, hogy a bizottságvezetők a bizottság vezetésével foglalkozzon, 

míg a bizottság végzi a munka nagyobb részét, ezzel is megosztva a folyamatos 

feladatokat és terhelést egymás között. 

Szeretném reformálni és hatékonnyá tenni a Képviselet üléseit, az élhető üléshosszak 

érdekében, illetve felállítani egy hibrid ülés rendszert, amelyet 7.-8. és a 13.-14. oktatási 

hetekben tudnánk alkalmazni, ezzel is mégjöbban csökkentve az ülések időtartamát. 

Továbbra is fontosnak gondolom az uténpótlás nevelését és szeretném a következő 

időszakban megalapozni a következő TATU rendszert egy kidolgozott struktúrával és 

a tudástár tényleges elkészítésével. 

Szerentém tovább erősíteni a kapcsolatunkat a kari vezetéssel, illetve a jelenleg 

elkezdődött edukációs folyamatokban részt vállalni és növelni azok színvonalát. 

Fontosnak gondolom, hogy az elnökség kifejezetten vezetői feladatokat lásson el, 

irányatsa és kordinálja a képviseletet, illetve ott segítsen, ahol szükség van rá. 

 

Összegzésképpen úgy gondolom rengeteg feladat van előttünk, remélem közösen 

sikerül a képviselet színvonalát tovább emelnünk!! 

Budapest, 2022.10.19. 

       Lőrinczi Martin Rafael s.k 


