
Önéletrajz 

 Erdős Gergely Eriknek hívnak, 1997. augusztus 19-én születtem Budapesten. Szüleim 

jogászok, édesapám büntető ügyszakos bíró, édesanyám az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének 

habilitált egyetemi docense. Testvérem, Erdős András az ELTE BTK történelem szakának 

mesterszakos hallgatója, és az Eötvös Collegium Történész műhelyének tagja. Az általános iskola első 

hat osztályát Kispesten végeztem, hetedik osztálytól pedig az Apáczai Csere János 

Gyakorlógimnázium általános tantervű hatosztályos gimnáziumi osztályába jártam. Tanulmányaim 

mellett 2005-től a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában tanultam gitár szakon, valamint 2009-től 

2016-ig kosárlabdáztam a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémián, Kőbányán.  

 A gimnázium kezdetekor már közel biztos voltam benne, hogy emberekkel szeretnék 

foglalkozni, nekik segíteni, ám ekkor még nem tudtam kiválasztani a módját (nem tudtam orvos 

legyek-e vagy inkább pszichológus). Testvérem jelentős ráhatására kezdtem inkább a humán 

tárgyakhoz vonzódni, mint a komplexhez, így gyorsan eldől a kérdés, pszichológus leszek. Leginkább a 

történelem vonzott. 9. osztályban 11. helyezést értem el a Horváth Mihály történelemversenyen 

(„Közép és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák” témakörben). Későbbiekben is érdekelt 

a történelem, ám versenyeken már nem indultam. Elkezdtem olyan tárgyakkal foglalkozni, melyek 

inkább kapcsolhatóak a pszichológiához, ám sajnos ezeket nem lehetett fakultációnak választani. 

Magyar-történelem fakultáció mellett lehetőségem nyílt irodalomtanáromtól filozófiát is tanulnom. 

11. osztályosként elindultam a Filozófia OKTV-n és 17. helyezést értem el. Emellett a sportot sem 

hanyagoltam el, és ezen évben 2 csapattársammal a Budapesti 3x3 kosárlabda-kupán I. helyezést 

értünk el.  2016-ban érettségiztem kitűnő eredménnyel. 

 Érettségi után kihagytam egy évet, ez idő alatt felsőfokú angol nyelvvizsgát szereztem, 

valamit sikeresen záróvizsgáztam hangszerből (gitár tanszakon) jeles eredménnyel. Fennmaradó 

időmben pszichológiai könyveket olvastam, valamint bejártam különböző egyetemi és LLM képzések 

pszichológiai témájú előadásaira. Felsőoktatási tanulmányaimat 2017 szeptemberében kezdtem az 

ELTE PPK Pszichológia alapszakán. Felvételt nyertem az Animátori Körbe, aminek keretében egy éven 

keresztül készítettek fel hallgatói érdekképviseleti feladatokra. Sikeresen teljesítettem az éves 

képzést, és felkérést is kaptam a Gólyahét napjai szervezésére Napfelelősi/Főszervezői pozícióban.  

 Az egyetemen folytatott eddigi tanulmányaim közül az egészségpszichológia, valamint a 2 

féléves Anatómia fogott meg a legjobban. A tárgyak sikeres teljesítése közben kristályosodott ki 

bennem, hogy az alapképzés végeztével a klinikai pszichológiai mesterképzést fogom választani, majd 

a klinikai szakképzésre fogok jelentkezni.  
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