
 

 

 

 

 

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. Az elmúlt két félévben immáron nem 

referensként, de továbbra is folytattam a bizottságban 

végzett munkát, de sajnos a tavaszi féléves ösztöndíj 

leadását és bírálatát nagyban megnehezítette a 

Neptunos pályázati platform, de tapasztalatunkkal, mint 

KJK tudtuk segíteni az EHK Külső Szociális Bizottságának 

munkáját is a bírálatot megkönnyítő folyamatok és 

eszközök kialakításával, így hozzájárulva ahhoz, hogy 

összegyetemi szinten is a körülményekhez képest 

sikeres pályázati időszakot tudjunk magunk mögött.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! 

 

Ispán Tamás vagyok, elsőéves közlekedésmérnök 

hallgató. Azért jelentkeztem a Kari Diákjóléti Bizottságba, 

mert a kar aktív részese szeretnék lenni és energiámat 

segítségre fordítani. Emellett érdekel a pályázatok világa, 

működése, azok elbírálása. 

 Magamat precíznek és pontosnak tartom, mely 

szerintem jól jön ezen a területen. 

A rám kiszabott feladatokat mindig igyekszem halogatás 

nélkül, minél hamarabb megvalósítani, legjobb tudásom 

szerint. 

Már a középiskolai tanulmányaim alatt is munkálkodtam 

az ottani Diákönkormányzatban, s most az egyetemen is 

szeretnék a közösség hasznos tagja lenni. 

 

Remélem ezek alapján a Bizottság egy megfelelő tagja 

lehetek. 

Köszönettel: Ispán Tamás 

  



 

 

 

 

 

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  

Sziasztok! 

 

Kocsi Józsefnek hívnak és immáron sokadjára adom le a 

jelölésemet KDJB tagnak. A sok év tapasztalata alapján, 

úgy gondolom, hogy a szociális pályázatokat teljes 

egészében átlátom és tudásommal tovább tudom 

erősíteni a KDJB csapatát. Szeretnék a továbbiakban is 

az ösztöndíjbírálásban részt venni, hogy a 

tapasztalataimmal tudjam segíteni a pályázókat. Az 

elmúlt félév bírálása koránt sem volt a legegyszerűbb 

folyamat és sok változással is járt, de igyekeztem a 

képességeimhez mérten mindenre odafigyelni és a 

pályázatokat hibátlanul elbírálni. Ez minden esetben 

több idővel járt, ezért is szeretnék jelentkezni, hogy 

segítségemmel mielőbb elbírálásra kerülhessenek a 

beérkező pályázatok. 

 

Remélem ismét bizalmat szavaztok nekem! 

Kocsi József  



 

 

 

 

 

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, 2021. 04.12. 

Martin Emma  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt  

Sziasztok! 

Szatzger Martin vagyok, elsőéves közlekedésmérnök 

hallgató. Azért jelentkeztem Kari Diákjóléti 

Bizottságba, mert percíz és türelmes embernek 

tartom magam. Fontosnak számomra, hogy szűkebb 

közösségemnek is segítségére lehessek.  

Életem során gyakran végeztem irodai munkát, így 

jól tűröm a monoton munkavégzést. A munkámat 

mindig igyekszem minél igényesebben, pontosabban 

elvégezni. Középsuliban is mindig odafigyeltem a 

környezetemre, és osztálytársaimra. A 

diákönkormányzatban is aktívan tevékenykedtem; 

négy évig sport referens voltam. 

A legfőbb indok, ami miatt jelentkeztem, az az, hogy 

az egyetemen is szeretnék hasznos tagja lenni a 

közösségnek, és gazdagítani azt. 

Remélem a fent említett indokaim elnyerték a 

bizalmatokat, és ezek alapján ti is úgy ítélitek meg, hogy 

megfelelő tag lennék a Kari Diákjóléti Bizottságban. 

Székesfehérvár, 2021. 04. 13. 

Szatzger Martin 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt  

 

Sziasztok! 

Tóth Barnabás vagyok első éves közlekedésmérnök 

hallgató. Azért szeretnék tagja lenni a Kari Diákjóléti 

Bizottságnak, mert a közösség segítése mindig is fontos 

volt az életemben, középsuliban is diákönkormányzati 

tag voltam. 

Magamat kompetens, tanulékony, türelmes embernek 

tartom, aki precíz, mind a maganéletében, mind a 

munkavégzés terén. Társasági ember vagyok, jó 

kommunikációs képességekkel. A bizottság munkája 

számomra érdekes és a későbbiekben is hasznos 

tapasztalatokkal láthat el. 

Képességeim alapján szerintem alkalmas vagyok erre a 

munkára. Célom az egyetemen is a hallgatói közösség 

építése, illetve a segítése. 

A fentiek alapján remélem elnyertem bizalmatok! 

Aszód, 2021.04.13. 

      Tóth Barnabás 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok!  

 

Tóth Janka vagyok, első éves közlekedésmérnök hallgató, 

és azért jelentkeztem a Kari Diákjóléti Bizottságba, mert 

szeretnék továbbra is hasznos tagja lenni a közösségnek 

és kivenni a részem a különböző feladatokból. 

Decemberben bizalmat szavaztatok nekem, ennek 

köszönhetően az előző időszakban már bírálóként 

tevékenykedtem. Az akadályokat könnyen vettem, és 

igyekeztem a kari referensnek minél jobban segítségére 

lenni. Ezt a munkát szívesen folytatnám a következő 

félévben is, ahol már nagyobb tapasztalattal és 

hatékonyabban tudnám végezni a dolgom.  

 

Remélem bizalmat szavaztok nekem! 

  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Sziasztok!  

 

Valler Evelin, harmadéves közlekedésmérnök hallgató 

vagyok. 2020. júniusa óta a Hallgatói Képviselet juttatási-

térítési felelőse, illetve a Kari Diákjóléti Bizottság vezetője 

vagyok.  

KDJB tagjaként továbbra is segíteném a Bizottság 

munkáját a megszerzett tapasztalataimmal. 2 éve 

foglalkozom folyamatosan a szociális pályázatokkal, 

illetve az elmúlt 1 évben aktívan részt veszek az egyetemi 

projektekben is, melyek a Rendszeres szociális 

ösztöndíjhoz kapcsolódnak. Ebből kifolyólag teljesen 

átlátom az egész rendszert, így nagyban hozzá tudok 

járulni a bírálói tevékenységhez.  

A KDJB vezetőjeként fontosnak tartom, hogy a csapat jól 

tudjon reagálni az olyan váratlan eseményekre is, mint 

például az előző féléves neptunos pályázás, vagy egy új 

pályázati rendszer megismerése, használatba vétele. 

Ezekből kifolyólag a Bizottság tagjai mindig számíthatnak 

rám. Munkám során precíz vagyok, kérdések esetén 

mindig rendelkezésre állok, valamint bírom a monoton 

tevékenységeket is. Úgy gondolom, ezek a tulajdonságok 

elengedhetetlenek egy bíráló számára. 

 

Remélem bizalmat szavaztok nekem!  



 

 

 

 

 

Kari Diákjóléti Bizottság tagjelölt 

Tisztelt Szavazási Bizottság! 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. Szeptember óta Magyarország egyik profi 

röplabda csapatánál dolgozom az adminisztráció 

segítésében. 

Gimnáziumban 4 éven keresztül voltam osztályom 

titkára, 2 évig Diákönkormányzati alelnökként, majd 

utolsó évben elnökként tevékenykedtem. 

Remélem a fent említett indokok alapján továbbra is 

megfelelő tagja lennék a KDJB-nek. 

 

Köszönettel és üdvözlettel: Vida Róbert Gergő 


