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Orbán András 

8229 Csopak 

Hankóczi Jenı utca 2. 

Telefon: 30/641-2265 

E-mail: orbn.andrs@gmail.com 

 

Személyes adatok 

1992. május 22-én születtem Veszprémben. Édesapám, dr. Orbán György fıügyész-
helyettes; édesanyám, Orbán Klára ügyészségi tisztviselı. Testvérem, Orbán Gábor 
szeptembertıl a veszprémi Lovassy László Gimnázium speciális matematika 
tagozatának diákja. 

Tanulmányok 

Általános iskolai tanulmányaimat Csopakon, a helyi általános iskolában végeztem 
kitőnı eredménnyel. A középiskolai tanulmányaimat a veszprémi Lovassy László 
Gimnázium speciális matematika tagozatán folytattam. Gimnáziumi bizonyítványom 
mellett az érettségit is kitőnı eredménnyel zártam. Jelenleg az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának joghallgatója vagyok, emellett a 
Mathias Corvinus Collegium Jog szakirányának tagja. 

Általános iskola: 

Általános Iskola Csopak        1998–2006. 

Gimnázium: 

 Lovassy László Gimnázium, Veszprém     2006–2011. 

Egyetem: 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem     2011–. 

 Mathias Corvinus Collegium      2011–. 
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Nyelvtudás 

Angol nyelvbıl:      Felsıfokú, komplex nyelvvizsga. (C1) 

Német nyelvbıl:     Középfokú, komplex nyelvvizsga. (B2) 

Tanulmányi versenyek 

2010: Országos középiskolai tanulmányi verseny történelem tantárgyból  2. forduló. 

2010: „A mi Európánk” – interregionális csapatverseny   2. hely 

2011: „A mi Európánk” – interregionális csapatverseny    1. hely. 

2011: „Nándorfehérvár 555 éve” – országos történelmi csapatverseny 1. hely. 

2011: „KEBA” országos értékpiaci tanulmányi csapatverseny  13. hely. 

2012: „YOU MÁJT WIN” – Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
megrendezésében         1. hely. 

Közösségi tevékenység 

Az általános, valamint a középiskolai tanulmányaim során végig osztálytársaim 
választott képviselıje voltam az iskolai Diákönkormányzat ülésein. Az évek alatt 
tapasztalatokat szereztem mind az érdekképviseleti, mind a szervezıi 
tevékenységek területén. Az egyetemi tanulmányaim mellett a Mathias Corvinus 
Collegium inspiráló közösségének is tagja vagyok. 

Hobbi 

Szabadidımben szívesen olvasok magyar és idegen nyelvő irodalmat, emellett sokat 
sportolok. Igyekszem kihasználni a Balaton közelségébıl fakadó lehetıségeket, 
szeretek úszni, valamint szörfözni, télen korcsolyázni. Igazolt játékosa voltam a 
Csopak FC ifjúsági labdarúgócsapatának, valamint tagja voltam a megyei 
bajnokságot nyerı gimnáziumi röplabdacsapatnak is. 

Célok 

Célom az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász 
diplomát szerezni, lehetıség szerint idegen nyelvő képzésben is részt venni. A jogi 
diploma mellett szándékomban áll továbbá közgazdasági diploma megszerzése is. A 
felsıfokú tanulmányok befejezése után Magyarországon szeretnék elhelyezkedni. 


