
 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok! 

 

Grizák Máté vagyok negyedéves logisztikai mérnök 

hallgató jelenleg a Hallgatói Képviselet gazdasági 

felelőse és ezelőtt két évig juttatási-térítési felelőse 

voltam. Azért szeretnék a Kari Diákjóléti Bizottság tagjai 

közé ismételten bekerülni, hogy a kari szociális 

referenskét eltöltött két év megszerzett tapasztalatával 

segíteni tudjam a hallgatókat a továbbiakban is. Úgy 

gondolom, hogy rászolgáltam a bizalomra és a 

rendszeres szociális ösztöndíj rendszerének egyetemi 

szinten közösen folytatott fejlesztésében való 

részvételem során fontos háttérismereteket szereztem 

az utódom és a bírálók munkájának segítéséhez. 

 

Remélem, hogy ti is hasonlóan gondoljátok és ismételten 

megtiszteltek a bizalmatokkal! 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt  

Sziasztok! 

 

Józsa Alex vagyok harmadéves közlekedésmérnök 

hallgató és június óta a Hallgatói Képviselet 

Kommunikációfelelőse. Azért szeretnék bekerülni a 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjai közé, hogy segíteni 

tudjak a hallgatóknak egy újabb módon. Magamat 

precíznek és pontosnak gondolom, véleményem 

szerint ezek elengedhetetlen tulajdonságai egy 

bírálónak. Amennyiben szavazataitokkal támogattok, 

igyekszem a jövőben a lehető legjobban elvégezni a 

bírálási feladatokat, hogy segítsem a Bizottság 

munkáját. 

 

Remélem megtiszteltek a bizalmatokkal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt  

Kedves Hallgatótársam! 

 

Kocsi Józsefnek hívnak, jelenleg negyedéves logisztikai 

mérnök hallgató vagyok. Szeretném továbbra is a KDJB-t 

erősíteni és tevékenységemmel a segíteni nektek, hogy 

minél gördülékenyebben és figyelmesebben tudjatok 

szociális ösztöndíjra pályázni. A korábbi félévekben már 

nagyon sokszor bíráltam ilyen pályázatokat, és habár sok 

változtatás volt az elmúlt 1 évben, úgy érzem ezeket a 

változtatásokat zökkenőmentesem tudtam megtanulni, 

és így a bírálási folyamatot átlátni. Szeretném, ha 

szavazatotokkal továbbra is támogatnátok, hogy ezeket 

a feladatokat el tudjam látni és segíteni abban, hogy 

mihamarabb elbírálásra kerüljenek a pályázataitok. 

 

Bizalmatokat előre is köszönöm!  

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt  

Sziasztok! 

 

Martin Emma vagyok, elsőéves közlekedésmérnök 

hallgató. Szeretnék a Kari Diákjóléti Bizottság tagja lenni, 

mert szerintem alkalmas vagyok a feladatra. Könnyen 

tanulok és fontos számomra, hogy hasznos tagja legyek 

az egyetemi közösségnek. A rám bízott munkát 

igyekszem a legjobb tudásom szerint elvégezni. A saját 

környezetemben is mindig odafigyelek másokra és 

igyekszem segíteni, amikor lehet. Megbízhatónak és 

precíznek tartom magamat. Sokáig képes vagyok 

monoton munkát végezni. A segítségnyújtás mellett, 

azért is szeretnék tag lenni, hogy kipróbáljam magam az 

élet ezen területén is. 

 

Budapest, 2020. 12. 03. 

 

Martin Emma 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok! 

 

Nánási Beatrix vagyok, 2018. szeptember óta 

közlekedésmérnök hallgató.  

Már az első perctől aktívan részt veszek a közéletben, a 

rendezvények jelentős részén ott voltam eddigi egyetemi 

éveim alatt, magával ragadott a pezsgő szociális lét. A 

közélet által kínált területek szinte mindegyikében 

próbára tettem már magam: Kipróbáltam magam több 

öntevékeny körben, mentorként és a Hallgató Képviselet 

munkájába is belekóstoltam már tanácskozási jogú 

tagként, illetve Mentor Gárda vezetőként is. Egyik 

legfontosabb célomnak és motivációmnak tartom, hogy 

visszaadhassak valamit a karnak, a hallgatóknak. Mindig 

szerettem segíteni az embereknek, akármilyen formában 

is történjen az.  

Empatikus személynek tartom magam, úgy ismerem az 

élet által kínált mélypontokat, akár a csúcspontokat, 

emiatt is értem meg könnyen az emberek helyzetét. 

Nincs problémám a diszkrécióval, tiszteletben tartom, ha 

valaki nem oszt meg az életéből szívesen információkat. 

Fontosnak tartom a precíz munkavégzést, hiszen a 

munkám sikerességén akár hallgatók megélhetése 

múlna. A feladataim mindig a tudásomnak megfelelően a 

legjobb eredménnyel próbálom elvégezni. 

Mindenkinek köszönöm ezúton is az eddigi támogatást, 

és remélem, bizalmat szavaztok nekem. 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok!  

 

Tóth Janka vagyok, első éves hallgató, és azért 

jelentkeztem a Kari Diákjóléti Bizottságba, mert 

szeretnék hasznos tagja lenni a közösségnek és kivenni a 

részem a különböző feladatokból. Nem foglalkoztam 

még ehhez hasonló feladatokkal, és szeretném magam új 

téren is kipróbálni. Érdekel a bizottság munkája, a 

pályázatok bírálásának menete és szeretném a bizottság 

jelenlegi vezetőjének munkáját is segíteni. 

Jelentkezésemben motivált továbbá, hogy a 

későbbiekben jó előrelépési-lehetőségnek tartom a 

KDJB-ben való tevékenykedést. 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok!  

 

Valler Evelin, harmadéves közlekedésmérnök hallgató 

vagyok. Június óta a Hallgatói Képviselet juttatási-térítési 

felelőse, illetve a Kari Diákjóléti Bizottság vezetője 

vagyok.  

Azért jelentkezem a KDJB-be, hogy segíteni tudjak a 

bizottság többi tagjának az elmúlt félévek során szerzett 

tapasztalatommal, illetve, hogy ezt a tudásomat még 

jobban kiterjesszem. A KDJB vezetőjeként fontosnak 

tartom, hogy a csapat jól tudjon együtt tevékenykedni, a 

hirtelen beérkező nagy mennyiségű pályázatokat egymás 

között közel azonosan tudjuk elosztani. 

Magam mögött tudhatok három sikeres pályázati 

időszakot, melyek során egyre jobban meggyőződtem 

arról, hogy ebben a bizottságban van a helyem. 

Céljaim közé tartozik továbbá, hogy bizottságvezetőként 

egy összetartó csapatot kovácsoljak.  Magamat 

precíznek, kitartónak és empatikusnak tartom. Ezek a 

tulajdonságok elengedhetetlenek a Kari Diákjóléti 

Bizottságban való tevékenykedéshez. 

 

Remélem bizalmat szavaztok nekem! 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Kedves Szavazók! 

 

Azért jelöltetem magam a KDJB tisztújító szavazásán, 

mert türelmes embernek tartom magam, és a monoton 

munkával sincs problémám. A Hallgatói Képviseletet 

segítem az irodai teendők ellátásával, de ilyen 

tapasztalatom emellett is van. Kommunikációs 

készségeim is megfelelőek, amelyet a Karon belül a 

Baross Rádiónál, azon kívül pedig rendezvényeken, 

országos és nemzetközi sporteseményeken 

kamatoztatok. 

Gimnáziumban 4 éven keresztül voltam osztályom 

titkára, 2 évig Diákönkormányzati alelnökként, majd 

utolsó évben elnökként tevékenykedtem. 

Remélem a fent említett indokok alapján megfelelő tagja 

lennék a KDJB-nek. 

 

Köszönettel és üdvözlettel: Vida Róbert Gergő 

 


