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Ispán Tamás
Sziasztok!
Ispán Tamás vagyok, a BME Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Karának másodéves közlekedésmérnök hallgatója, illetve 2021 októbere óta a
Hallgatói Képviselet juttatási-térítési felelőse, illetve a
Kari Diákjóléti Bizottság vezetője.
Egy éve tavasszal jelentkeztem a KDJB-be, ahol a
megválasztásom óta két időszakon vagyok túl. Tavaly nyáron a bírálói vizsga teljesítése után igyekeztem
gyorsan felvenni a fonalat, minél többet bírálni, belerázódni a bírálás menetébe. Úgy gondolom, sikeresen álltam az akadályokat.
Ezután az őszi Hallgatói Képviselet által hirdetett Tisztújítón jelentkeztem juttatási-térítési felelősnek, ahol bizalmat is szavaztatok nekem. Ezáltal
a mostani, téli pályázati időszakban már a Bizottság
vezetőjeként tehettem magam próbára. Véleményem
szerint egy igen eredményes időszakot zártunk, és
a visszajelzések alapján is úgy gondolom, hogy jó
munkát végeztünk csapatszinten.
A jövőben is szeretném a megszerzett tapasztalataimmal segíteni a Kari Diákjóléti Bizottság
működését, továbbá szeretném még aktívabb
bizottsággá tenni azt, valamint a majdani bírálókat
felkészíteni a bírálásra. Magamat precíznek és pontosnak tartom, mely szerintem különösen jól jön ezen
a területen.

Ispán Tamás

Tóth Barnabás
Sziasztok!
Tóth Barnabás vagyok másodéves közlekedésmérnök hallgató. Azért szeretnék a Kari Diákjóléti Bizottság tagja lenni, hogy diáktársaimnak
segítsek a sikeres pályázatok megírásában.
Magamat kompetens, tanulékony, segítőkész embernek tartom, aki precíz, mind a maganéletében,
mind a munkavégzés terén. Ismerőseim szerint jó
kommunikációs képességekkel rendelkezem. A
bizottság munkája számomra érdekes és a későbbiekben is hasznos tapasztalatokkal láthat el.
Képességeim alapján szerintem alkalmas vagyok
erre a munkára. Célom az egyetemen a hallgatói
közösség építése, illetve segítése. A fentiek alapján
remélem elnyertem bizalmatok!

Tóth Barnabás

Martin Emma
Sziasztok!
Martin Emma vagyok, másodéves 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.
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Tóth Janka
Sziasztok!
Tóth Janka vagyok, másodéves 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. Tavaly áprilisban is bekerültem
a bizottságba, ennek köszönhetően az előző két
időszakban 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!
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Kovács Petra
Sziasztok!
Kovács Petra vagyok és ezzel a motivációs levéllel szeretnék pályázni a Kari Diákjóléti Bizottságba.
Azért jelentkezek, mert szeretném kivenni a részem
a közösségi élet ezen területén is és úgy érzem, hogy
a bizottság hasznos tagja lennék. Volt szerencsém
betekintést nyerni a kulisszák mögé és nagyon
megtetszett a bírálás folyamata, ezért úgy gondolom,
hogy hatékonyan tudnám végezni a feladatomat.
Emellett precízen és pontosan végzem a munkámat,
a rám kiosztott feladatokat mindig időben elvégzem
és a határidőket betartom, emiatt találom magamat
alkalmasnak a tevékenységre.
Remélem bizalmat szavaztok nekem!
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Schuck Dávid
Sziasztok!
Schuck Dávid vagyok, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar harmadéves járműmérnök hallgatója. Jelen motivációs levelemmel szeretnék jelentkezni a Kari Diákjóléti Bizottságba.
Legfőbb célomként, amennyiben a Tisztújító
Szavazáson elnyerem a bizalmatokat, képviseleti alaptevékenységem mellett szeretném magam jobban
beleásni a pályázatok világába. Úgy gondolom, ez
elengedhetetlen a munka megfelelő elvégzéséhez.
Magamat precíznek és pontosnak tartom, így
megítélésem szerint alkalmas lennék a bizottsági
tagságra.
Remélem, hogy a Tisztújító Szavazáson bizalmat
szavaztok nekem!
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Szatzger Martin
Sziasztok!
Szatzger Martin másodéves közlekedésmérnök
hallgató vagyok és ezzel a pár sorral szeretném újra
jelöltetni magam a Kari Diákjóléti Bizottságba.
A bizottságban immár a második szociális
időszakomat töltöttem be. Az egy év alatt megszerzett tapasztalatokból nagyon sokat tanultam és bátran
merem kijelenteni, hogy a bírálás során törekedtem
a precíz és segítőkész munkavégzésre. Nagy figyelmet fordítottam arra, hogy a felmerülő hibákban
egyértelmű segítséget nyújtsak, továbbá, hogy minél
több sikeres pályázat kerüljön leadásra határidőn
belül.
A bírálás egy nagyon erőfeszítő tevékenység tud
lenni, főleg a leadási határidő előtti hajrában. Itt az
embernek nagyon oda kell tennie magát, mivel ha hibát vét, az akár egy hallgató szociális ösztöndíjának
árába is kerülhet. Véleményem szerint én ezekre kellő
figyelmet és energiát fordítottam ezzel segítve Nektek, Diáktársaimnak.
A pályázati időszak alatt szinte minden nap
bíráltam, és törekedtem arra, hogy ne halmozódjanak fel a pályázatok. Igyekeztem, hogy a pályázók
gyors visszajelzést és tájékoztatást kapjanak hibáikról,
hiányosságaikról és kérdéseikről. Az egyik legfőbb
indok, amiért szívesen folytatnám a tevékenységem a
KDJB-ben, az nem más, minthogy a bírálás folyamata
teljesen magával ragadott.
Remélem a fent említett indokaim újra elnyerik bizalmatokat és ezek alapján Ti is úgy ítélitek meg, hogy
továbbra is megfelelő tagja lennék a Kari Diákjóléti
Bizottságnak.
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