
 Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK Müller Dániel

 

Virágfürt utca 57., 4451 Nyíregyháza-Oros (Magyarország) 

06308331800    

muller-dani@hotmail.com 

Neme Férfi | Születési dátum 1996. 03. 09. | Állampolgárság magyar 

TANULMÁNYOK

2015. 09. 01.–2020. 02. 08. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (Bsc)
Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza (Magyarország) 

gépüzemeltetési szakirány

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

▪ alkalmazott matematikai és természettudományos ismeretek matematika, fizika, műszaki kémia, 
mechanika, informatika, ábrázolás és térinformatika, általános műszaki ismeretek,( 53 óra)

▪ gazdasági és humán ismeretek mikro- és makroökonómia, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági 
jog és etika, minőségügyi ismeretek, infó-kommunikáció, humán és menedzsment ismeretek, EU 
agrárpolitika (10 óra)

▪ mezőgazdasági és élelmiszer-ipari diszciplínák növénytani, állattani, talajtani ismeretek, élelmiszer-
ipari műveletek és folyamatok, higiénia és minőségbiztosítás, növénytermesztési, állattenyésztési, 
kertészeti, élelmiszer-technológiai és élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek,( 20 óra)

▪ általános gépészmérnöki diszciplínák anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és 
irányítástechnika, logisztika- és anyagmozgatás, gép- és épület-szerkezettan, gyártás- és 
javítástechnológiák,(30 óra)

▪ energetikai és környezetipari diszciplínák települési és környezetműszaki ismeretek, műszaki 
logisztika, a melioráció és mezőgazdasági vízgazdálkodás gépesítése, környezettechnika, 
energiagazdálkodás, élelmiszer-ipari gépek és berendezések, munkavédelem, üzemeltetési és 
üzemfenntartási ismeretek,(50 óra)

▪ mezőgazdasági és élelmiszeripai gépesítés diszciplínái erőgépek, munkagépek, géprendszerek, 
ágazati gépesítés, gépüzemeltetés, gépfenntartás, műszaki fejlesztés,(40 óra)

▪ IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei műszaki informatika, képfeldolgozás és 
távérzékelés, felhasználói szoftverek, irányítás- és szabályozástechnika, méréstechnika.(60 óra)

2011. 09. 01.–2015. 06. 17. Érettségi
Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 
Nyíregyháza (Magyarország) 

Informatikai szak
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chJppFSBM5JpxQEZHWmTYhIPrSVIUx1puPbFO6FqT2OoXOnS+bbSFfX0P1FdjonihLoeVegiXP3l
XrXCEYp6OUYEHpUSgpFRk0ewqgYAg5U9KDFWd4X1Iajpa7v9bH8preEXHSsfZmvOUjFxTTDV/wAn
2pPKHpR7MfMUPKpPK9qveTSeT7UezDnOKuov9Lm/32/nRW1cQf6TL/vn+dFFh3O3hX9zH/uCn4pY
1/dJ/uj+VOxXSkc7GYoxUmKMU7AR7agu5VtbWad/uxqWNW9tcl48vZrbSjFE+1ZUIbHHcUrAeYap
qMmp6jLdTNuZ2OB6CqhftUe45p8UTTNhQc0rpBuK7FR1yafBDJcyBEQsfat7SfC7XaGSd9gP3RXZ
aRoNnpwGxd7j+Iis3U7Gkab6nIWfhO9usb18tfetZPAsQGWuGJ+ldsqcUm3FTzM1UEcM/g1YzgHd
VWbwp2GR74r0E4qlOgzUOTRShFnmV/4fntvmGCorGeModpHSvVbqFZEwwrhtd04W1zmMZU+laU6l
9GZVaaWqG+Hdck0i6x/yzcgEfjXrsJSaJJE+4wBGa8JBKsCDyCCK9m8J6iNV0SFyAJY8I4Ht3ra1
zC9jU8s0nle1W/L9RR5Zp8ocxT8r2pPK9queWPSjy/ajlDmOauIf9Jl/3z/OirtxF/pMvH8Z/nRW
djS50Ef+qT/dH8qeBSRg+Wn0H8qkxWq2MnuNxS7fanAUuPamAzbXD/ElohpcasR5jKcD/gS13eK8
t+JzOdStwQdoi4H4ihgcJBH5km0Dk8V0mh6UIz5k4BPpWFp4JulxXX23y49q5qrexvSS3Nq22x4U
D8K1LUMxzisS3urdCDJKBz3NbtnqFgwAW4iJ9N1ZxizdtF1VPeh426inpJE5wrKfxpJbiKJCWPTt
WliLkBhY1WmhZetUbrxTFDnYpOPWsR/E+o3kxSC23j1RTUuNyuaxr3AJBrmNeUhFcj5ehNXmvr9D
ma1kA9DSXKLqFhIpXquRnsalLlYS95HDTKPMJHQ13Hw0L/bblQx2bMlc8VxbRncVPY16L8N9PKm4
uwe23FdcdTjlod7sHpS7Kl20ba0sZ3IdntShPapttATrTsFzlpk/fycfxH+dFWpo/wB/Jx/Ef50V
lY0ubkY/dp/uj+VSAUirhVx6CngVS2JY3FOApQtLinYBuK88+Jtk0kMFyqEhIzuI/wB4V6NisnxP
bLc+H7xSB/qzjP4UAtTwvTBm7QVv3VzJERHGcM3cVglZLS5DIOe2RWtpV4LkuZgvnKcBgOtc81rc
6IPSxYg0h7tCZWnP0/8A1VBLo89pMGUuMdMuM1fNlq97JtR9kX94HmrNr4YmiLNc3skhI45PBpqx
eoyxvLqCaNZZHRuOT90/Wt+8v7aSFS1zFvxyobk1z+pWxhigtxmTdIBn2roLzRYJNEJggjE4XKsF
5zUjOevreYoX8pVjJ4B71V0/XpLO48naxGcFQldVpqC+0+J541LY5A7GryaZBv3eSmT1JHNNA0c9
/ai6huRGKEDoy4qgupwRzPaSNumzjIHFdFrGlh498RCHPNczZ6FMNSN5KVMY4APelZX1E7paGHfW
M1rOjuNyTDchXmvSPh5hLK4iY4fhtp7Vj26PcX8sU8CKkYHlFR2rV8LJ5XieZQflaPn0q4y94h0/
duzucUuPanYpwFdJxkYX2pQtSbR6UYpgZMijzX/3jRUsiDzX4/iNFZGhaUcCpAKQDHFOApoTExTs
UoFLiqFcbisvxDGZNDu1UkHyzWtioL62+1WM8I6uhApS2Kg/ePGL22M1zbRMNpYcsBUlt4ekjk3w
uJBnOGFal/bvFEjEf6t+eKvaa4OOa5Ls7eVbli0+1JGALQfXfVtvtZTi3Qcd2rWtQCo5qacrHGT+
VWrC6nEyQubpZJyNy/dVR0NdLb5+yqtc3ql1FaSSTSswGegHNaVh4htpLBSnLKOhGDUXLFWyVrhv
JnmgZjlljbgmtKPTJgPmu5j/AMCFYdjq7XsjmS0ngIb5WYcNXVwykxqT3pollQ6TEfmk3yH/AGjV
S9gRU4AGPSttmGw1i375BWm7CW5zU3nC4BhcrjG4DvXT+FbdHvp7ofe2gYrnQvmTvziuo8HwMn2m
TJ28Ae9FNe8FV2gdNtNKAakApQtdljzhm2lC0/FLg5pgUHjHmNx3NFW8D0orOxoRY5pwoP3j9aMU
0S3qAFOxQKcBTAQCjFLilxQFzzfWoHjvby1kGN2SvvWTps2wLk8jrXYeM7cI1rd7SB9xm/xriYQB
M6qf4uK5aiszuhK8TsrO6Hlgg066vVYYJ/CsfT3IYRk9aZqcdzG+YYjKfQGouUTPax3syOB8y9GF
XV0SESK+wA98CuZj1XVFfy47MRkf3mrXgl8RumdkAB7l6pIdmbbWiqQ2zOOnFAudvykc9qyHi1dA
DJfRox7KuaVNOvZSJZrw5B6KuM0Mlo2VuCy1nXmWDVahBEfzHmq90wVGOeakVzGiR2lcorMfZc16
BoVo1rpMSOm2RvmYVS8JW4TT5ZmGfNfjI7V0WK6aULanNVqX0GhaXFOApcVuc43FKBTsUoHNICHb
7UVNtNFQaFM/eJ96WkpaZIuKcKQUtAC0tJSgUxEU9vFcxGKZdyHtnH8q4Pxfpaade213Au2CUbDk
5w1ehYqpqWnQarp0tncD5HHBH8J9aiUeZGkJuLPN4ZQrI4rTkukdkI9Oa5TUHm0bUprC5ceZC2CR
0P0qxbamkm0E9elcrVjqUrmrd26TkMrYaoXm1K3i2xeU4HtVq1KsQc5rUgSJmAKCmrlqZl2ElxKN
90Fz7DFawnVV49KnkSFV4VcfSqM7pGhbj86GiXK4ktwEUkmsq6vg52Duaz7zVF8wop5zwKbZQySn
zZBgdhUk6nrWlWy2umW0SndhAc1cqlo0wuNJtnDZ+UKfYir3au2Oxxy3CgCk5zTxVEhilopQKBXE
2UU/mioNDP8Aeik4paYrjhTgKaKcKBXHAUtJSimAUuKMUv1pgeQ/EHTzN4juHQfPtU8VxRE9u3U8
dK9J8VfvfEMrdioArnrmwRx92uOekjrirxMqy8RS2wCupatFPFxjbcASO4rOm0jP3RzUSaNM3QUJ
hqjZk8XmUfKrg+hqu+qX+ottT5VPenWnh5uGk6dxitmKwWPgKAPYUmxq5nWWmqrAt8z9ya3khCx4
HSmQwlX4FaCRZHSos2Wiz4e1c2U01tIjvEQGGB0rsbW7gvbdLi3kEkTdGB6H0Poa5bSrLYj3B6tw
PpXH6prV94L8WPPZnfZ3eJJbZvuse5Hoa9CEGoXOKo05aHr4p4rJ0DxBYeJLAXdjJkf8tIifmjPo
a1R0BzTMx1KKKWgB/wCFFJzRUWKuZopQKQU4UxC0opKcBTAUUtIPanKu4ZB49T0FAwrL1vW7bR4k
jd1N3cMFghzyx9cdhWP4n8e6d4eDwxAXl0AcJHIuAffBzXm/h3ULrX/Gv26/lMsoRmGei8dB6VUd
7A1ZHd6np7XsCzoCZY+o/vCsdbbjkV19vkYI602701JUM0K7X6suOtKvQv7yKo1re6zipbXa/A4q
eCIIfu8Vpz24wDio0hANcVrHXuSJECnAo8nHUVbjQADipAgJ6UrCK0cPPStC0sjOwzwnc0ttbGeU
IOB/EfQVtJGsaBEGAK6aNG+rMalW2iITGqKFQYUDpXk/xLbGsWyg/di/rXrkvAzXiPju6N14mnAP
EahBXZNWicsdXcyNJ1q/0O+W9064aGYfe9HHoR3r0rSPjAspVNW036y2rdPfaa8lHanAkHg/nXMj
Vo+kdK8W6DrOBZ6lD5h/5ZynY49sGtrHAPY18tq2eT1HetrSfFWt6MQLLUZ1jH/LJm3IfwNUTyn0
fg0V4n/wtjxD/wA87L/v0f8A4qiouVys9XBpwpi88Dn6VR1LXtK0eMvf30MOP4S2W/IVXQmxpD17
UrOscZd2CIv3mY4AH415lrHxZRcx6NZbzyPPuen4KK4LVvEusa65a/vpJFzxGDtQfgKV0Uonq+v/
ABL0nSw8Gnj7fdj+7xGD7t3rzLWPGeva1I5uL6SKEjAghO1QKwsADgfSm+9TcYe+eT19/wAa2/CV
4tl4ltXc7VkJiJ+tYnSlUkHIJBGMH0pxdncHqj6BhGOPTrirsRIPB4rC8OX51PQ7O7P33jG/HqK3
IjzXdujl2ZDd6alyC8eFk9OxrnbiJ7afZIhVuwPeuuFNuLWC7j2ToGXsfT6GuapRUtUdEKzW5y8c
xIGat2qPcybIhnH3m7CqF9daNp2qLYz6vDE5YKVbOV+uOldfbW8VtCqRKAmAQRzuHrmsoUbvU1nV
stBILdLeMKv4k9zU2KBSE4FdSVtDkbuZ2p3aWttLKxwFUn8cf/WrwG9na7u553OWkdmJ+teqfEXU
DaaXHEGw8zMB9NpH9a8mPHGKVR6WLgQ4waKew9qTbXPY1BT2qUGogMHrTqYE+RRUe73oqSjpNV+I
WvamWSOcWcJ/hgGD+Jrl5JHmkMsrs8h6uxyT+JpnalqdRWE47CnAUCgnAoAazdqA3tTeppwFAC9a
AcGiimgPTfhvfltPntWPEUmV+hr0FBjmvKPh5KBqNwmfvIK9Ttnz8jHntmu+GsUcs9GWc1j+J/EM
Xh7RpLpiDO3yQpnqa1unU8V45421C61zW5lhRmtrIFVAH5mlJO2g47nLT3Ml1PJPMxeWRtzse5ru
PBXjt9MePTdVlL2ROIpm5MJ9/auBBFLx/wDrrkjJpm7V0fTCOrKGUhlIyCD1HtQcngVwnw21S5k0
Vba8ctEj7IHbqPb3rtLy6SytJJpD90dPWutI5+p5J8RtSW88RC0Q5jtVweerVxp5qxf3LXmoXFy5
y0kpYmq9YSepuloFIaWkPTNSMCKM0CgjvSYDuPSik5oqCiOgCinDjFJAHSmMcmnMRTByaBC44zQK
celNBwaBi0hPtS000AdD4Ruza69bnPDjYRXssoJWKROpHavBdNl8m+t5c/dcc177p7CXToG65Wu2
i7xOaotRt9dFLdUA/eOcAVlXGnWtpa3ExiUFo2LkjrW7PCrlSQPl6VznjG6FtoF2d2CY9owfWtb2
RC3PFWx5jYGBnijFNp+eK4Op1ntHhqxjfw3ZmNcExhmx61N4rkni0SWV2BjhiPOerGjwe5bw9ACf
uoo/Ss34jXYh8NrDuw08oAA7gV3N2icq1keTZ4xSZpaSuRnSLTW5IFLSDkmkAvSlpKWgB2KKKKix
VyGlPApOlB5qQG9TTgMUAUtAhDTO9PJplAx9Jigc0uKBXHRnBr3fwxKZtAtmJ/h614Qte0eA7lbj
wnbHOWRijD3FdVF2VjGojqJPuZrzz4izFNHVM8yS4r0CQ/uzXmXxOkKpYQjuWc1rPSLIhrI87pc8
UlKK4ludJ7d4RcN4Ws3H8a5P16f0rjviVeedqtraA/LDHuI9zXReC5s+EtPQn+/n6bjXnPiK9N/4
gvbjOVMhUH2Fdk37hzwXvGWaTFLRXMbiMcCkHSkblgKWgAzRSUtMLjs0UbTRUjIj1paRvvUtZgKK
U0UhNUA003GaCaBUjFXIp5plPByKYgXrXpPwwvflv7EnowlUfzrzZa6jwLe/ZPFVupOFnUxN/Sta
btIzmro9kl4SvKfibJnVbOPP3Yif1r1WY5UV5B8RnLeJAv8AdhFdFX4TKn8Rx+aUGkpa4Tp6HoPh
3URZ+EmcnHko/wCZPH864QksxY98k/WrqXbx6L9mB+WRsn6CqWK6pyvFIyirNhR2JopHOFrI0Gjk
k0uOKVRgDNOxQguMxRin7aTFMQmT60U/b7UVJVyB+DSrzSP0oSoAfTGNPPAqM9aAEpcUd6dSQxKV
aMUdDTEOxzU9tO1rdQ3CHDROHGPY1COelL1FXF6iZ7/Bcpd2kUyHKyKGX8a8j+ILZ8VSj0jX+Vdx
4J1P7boUEbt88I8s/wBK4Tx8c+K7gf7K/wAq6a2sLmFP4jmKWkNLXEjoJVfdGqnotOpkY+WpMVqr
kiCo2OXwOlSMQo96jVecnrSYx9OFJilpiDNJxRQaAF30U2iouVYjkHFNjPPNSyDg1AoOeKjmQ7Er
+1MpTzRg0rhYSlU0hoFHMgsx9IRS4parmCzBKeKiGQamxVJisdX4E1A2uqtas3EoyM+tZ3jg7vFV
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