
Szociális Pályázatot Bírálók Választása 

Ardai István 

Isti vagyok első éves villamosmérnök hallgató. Azért jelentkezem Szociális Pályázatok bírálására, mert 

amikor először adtam be ilyen pályázatot, akkor rengeteg buktatóba futottam bele és ezeket szeretném 

kiküszöbölni, megszüntetni. Tudom, van sok olyan probléma, amit nem tudok elhárítani, mint például: 

határidők, hivatalok ügyintézési sebessége…, ezekre szeretném felhívni a figyelmet, hallgató barát módon 

(nem érthetetlen jogi nyelven) segíteni abban, hogy mikor mi a teendő a pályázás során, hogy kevesebb 

gondot okozzanak ezek az utolsó pillanatokban.  

 

Beluzsár Ádám 

Már számos alkalommal vettem részt szociális pályázatok bírálásában, először 2015 nyarán. Tapasztalt 

bírálónak tartom magam, akihez bármikor lehet a területet érintő kérdéssel kapcsolatosan fordulni, fogok 

tudni segíteni. 

Motivációm leginkább belső, hiszem, hogy akkor fogunk, mint nemzet, mint emberiség jobbá válni, ha az 

embereknek oktatást biztosítunk és nem pedig a nyomorban, tudatlanságban tartjuk őket.  

Ehhez a célhoz az egyik út, a szociális ösztöndíj biztosításával, a rászorulók tanulmányainak lehetővé tétele, 

melyek elbírásában szeretném kivenni részemet. 

Kérlek, gyere el és vegyél részt a szavazáson, hogy a rászorulók megkaphassák támogatásunk.  

 

 

Benkő Glória 

Benkő Glória vagyok, első éves mérnökinformatikus hallgató. Már a gimnáziumban fontos volt számomra, 

hogy tegyek a közösségért. Segítettem az iskolai diákbizottság munkáját sport- és kulturális rendezvények 

szervezésével. Szívesen segíteném mostantól a Hallgatói Képviselet munkáját. Fontos szerepet tölt be 

életemben a sport is. Már 10 éves korom óta kosárlabdázom, és mint sportoló megtanultam mennyire fontos 

az időbeosztás, valamint a precíz munkavégzés. Emellett tevékenykedek játékvezetőként is ami különböző 

adminisztratív feladatokkal is jár, és most ki szeretném próbálni egy másik területen is képességeimet. 

Kíváncsian várom az új kihívásokat és lehetőségeket, melyek várnak rám. Igyekszem a rám váró feladatokat 

a lehető legjobban megoldani, ha erre lehetőséget kapok tőletek! 

 

 

Berdó Dániel 

Berdó Dániel vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató. Idén nyáron már ötödik alkalommal 

jelentkezem a szociális pályázatok bírálására és a hallgatói kérdések válaszolására. 

Az előző félévben Szociális Referensként lehetőségem nyílt nem csak pályázatokat bírálni és hallgatói 

kérdésekre válaszolni, de az egész időszakot megszervezni és jobban belelátni a dolgokba. 

Célom, hogy az anyagilag rászoruló hallgatóknak is legyen lehetősége és esélye az egyetemünkön tanulni. 

Hogy ne kelljen dolgozni a tanulás mellett, és hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen boldogulni az életben 

a megszerzett szaktudással. 

 

 

Csábi Eszter Zsófia 

Csábi Eszter Zsófia vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató. A nyáron szeretnék a Hallgatói 

Képviseleten belül szociális pályázatok bírálásával foglalkozni. 

Elsősorban azért szeretnék bírálni, hogy jobban belelássak a pályázatok elbírálásának működésének 

hátterébe, mint pályázóként. Mivel minden évben meggyűlik ezzel a bajunk, ebben látom a lehetőséget, hogy 

megkönnyítsem a saját, illetve a tőlem kérdezők dolgát.  

Előző félévben csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez. Ez lenne az első érdemi feladatom, amit ellátnék. 

Köszönöm a figyelmet!  

 

Egyed Gábor 

Egyed Gábor, Gabi vagyok negyedéves hallgató, mandátumos képviselő. Szociális pályázatok bírálásával 

2015 nyarán kezdtem el foglalkozni, azóta valamennyi félévben sikeres bírálói vizsgát tettem. 

Szabadidőmhöz mérten igyekeztem a lehető legtöbbet segíteni mind előbírálásnál, mind személyes 

bemutatásnál. 

Karunk kiemelkedik a szociális pályázatok mennyiségében az egyetemen, így fontosnak tartom, hogy minél 

többen megkapjuk erre a jogot. Kérlek, támogass engem és a szavazáson induló társaimat szavazatoddal, 

hogy a következő évben is sikerrel elláthassuk a szociálisan rászoruló hallgatók képviseletét. 

 

https://vik.hk/szoc_palyazat_biralok_szavazasa


Fehér János 

Fehér János vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató. A Hallgatói Képviselet munkájába két éve 

nyáron kapcsolódtam be a szociális pályázatok bírálásával. Ezután egy éve elindultam a mandátumért is, 

akkor póttag lettem, majd időközben mandátumos képviselő. Bár idén áprilisban nem indultam újra 

mandátumért, de a HK-s pályafutásom szoros részét képezte a szociális pályázatok bírálása. Idén lesz két 

éve, hogy minden időszakban bíráltam ezzel is segítve a HK munkáját és a rászoruló hallatók helyzetét. 

Munkámat mindig igyekeztem kellő körültekintéssel és szorgalommal végezni, mivel tudom, hogy mennyit 

jelenthet a hallgatóknak a pályázatuk megfelelő és kellő időben történő elbírálása. Ezen gyakorlatot, ahogy 

eddig is, szeretném folytatni, és a HK Juttatási Bizottságának hasznos tagja lenni. 

 

 

 

Hargitai Tamás 

Hargitai Tamásnak hívnak, most fejeztem be a második tanulmányi évemet itt az egyetemen, 

mérnökinformatikus szakon tanulok. Célom, hogy megválasztásom esetén egy dinamikus, segítőkész csapat 

tagja legyek, és minél hatékonyabban tudjak részt venni a közös munkában. Úgy gondolom, hogy rendkívüli 

prioritást élvez az, hogy minden hallgató egyenlő eséllyel vágjon neki a tanulmányainak (és később folytassa 

azt), szociális helyzetétől függetlenül. A Juttatási Bizottság tagjaként ebben szeretnék én is segíteni. Az előző 

2 időszakban is aktív bírálóként tevékenykedtem, így azt gondolom, hogy a korábbi tapasztalat és a magas 

motiváció alkalmassá tesz a feladatra. 

Ha elnyerte a jelölőszövegem a tetszésedet, kérlek, tisztelj meg a szavazatoddal. Köszönöm! 

 

 

Joós Nikolett 

Joós Nikolett vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató, és az elkövetkezendő nyári időszakban 

szociális pályázatok bírálásával szeretném támogatni a Hallgatói Képviselet munkáját. 

Alapvetően személyiségemből adódóan szeretek segíteni az embereknek, valamint érdekel a bírálás jogi 

háttere, így jó lehetőségnek tartom a nyári időszakban kipróbálni magam. 

Tavaly áprilisban csatlakoztam a HK-hoz, eleinte persze kisebb feladatok ellátásával kezdve pályafutásomat. 

Szerettem volna minél előbb belelátni a globális munkába, így különböző  munkacsoportban 

tevékenykedtem, köztük a Juttatási Bizottságban is. 

Februárban megválasztott a HK Kommunikációs Referensének. Majd a Tisztújítástól kezdve 

Kommunikációs Alelnökként dolgozom a szervezetben.   

Köszönöm a figyelmedet! Remélem, segítesz nekünk szavazatoddal! 

 

Juhász Diána Gitta 

Juhász Diána Gitta vagyok, elsőéves villamosmérnök hallgató, és az elkövetkezendő nyári időszakban 

szociális pályázatok bírálásával szeretném támogatni a Hallgatói Képviselet munkáját. 

Elsődleges motivációm, hogy segítsek a hallgatóknak. Véleményem szerint fontos, hogy egy mandátumos 

képviselő tisztában legyen a szociális pályázatok bírálásának menetével és a különböző jogszabályokkal. 

A tavaszi tisztújításon lettem mandátumos képviselő. Először utánpótlás felelősként tevékenykedtem, majd 

megválasztottak projektmenedzser alelnöknek. 

Köszönöm, hogy elolvasod a jelölésem. Remélem, segítesz nekünk a szavazatoddal. 

 

 

Leicht Ferenc 

Leicht Ferenc vagyok másodéves villamosmérnök hallgató, és szeretnék jelentkezni szociális pályázat 

bírálónak. Azért tartom magamat megfelelőnek, mert sok tapasztalatot szereztem a szociális szférában pl.: a 

középiskola alatt a kötelező önkéntes munka szinte minden óráját szociális munkásként töltöttem, ahol 

rászorulókon segítettem. Itt megfelelő empátiát és segítőkészséget tanultam, amit mai napig gyakorlok és 

hasznosítok. Emellett szeretnék segíteni a hallgatótársaimnak, hogy megfelelő támogatást kapjanak a 

tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, és ehhez ezt tartom az egyik legmegfelelőbb platformnak. A bírálási 

időszak alatt azon leszek, hogy a lehető legszélesebb réteg részesüljön szociális ösztöndíjban. A bírálás után 

pedig a felmerült problémák orvoslásán szeretnék dolgozni, ezzel is jobbá és igazságosabbá téve a szociális 

ösztöndíjak kiosztását. 

 



Lengyel Kinga Zsófia 

Lengyel Kinga Zsófia vagyok, mérnökinformatikus BSC-n most fejeztem be a 6. félévemet. Ősztől 

kezdődően tevékenykedem a HK-ban. Már korábban is bíráltam szociális pályázatokat, mert hallottam, hogy 

elég sok dolga van vele mindig a bírálóknak, és mindig jól jön a plusz segítség. Én még pályázatot nem adtam 

le, de ettől függetlenül együtt tudok érezni a pályázatot leadókkal is, fontosnak tartom, hogy minél 

igazságosabban kerüljön szétosztásra az ösztöndíj összege a pályázók között. Szeretnék idén is segíteni a 

többieknek, hogy minél gördülékenyebb lehessen ez az időszak is. 

 

 

Makara Árpád László 

Makara Árpád László vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató, és az elkövetkezendő nyári időszakban 

szociális pályázatok bírálásával szeretném támogatni a Hallgatói Képviselet munkáját. 

Szeretek segíteni az embereknek és ezért tartom fontosnak, hogy korrektül és fennakadás mentesen vizsgáljuk 

az emberek szociális helyzetét. 

2015 augusztusában csatlakoztam a HK-hoz, mint szociális pályázat bíráló, azóta is aktívan tevékenykedek 

a Képviseletben.  

Májusban megválasztott a Hallgatói Képviseltben elnöknek (előtte, az alelnöki pozíciót töltöttem be). 

Köszönöm, hogy végig olvastad a szövegemet és remélem támogatod a jelölésemet! 

 

 

Molnár Tamara 

Molnár Tamara vagyok, gazdaságinformatikus MSc-s hallgató. A kollégiumban elég sok dologban részt 

vettem már, rendeztem Qpát, tagja vagyok a KFB-nek, az SSSL-nek, a Foltmékörnek és még néhány körnek, 

de szerettem volna magam kipróbálni valami másban is. Elég régóta bírálok már szociális pályázatokat. Négy 

évig voltam mandátumos Hallgatói Képviselő, ami alatt két évig vittem a szociális referens posztot. Idén már 

csak sima mezei bírálóként folytatnám a szoc pályázatok bírálását, segítenék az új bírálók felkészítésében, és 

remélem, minél többet tudok majd segíteni a hallgatóknak.  

 

 

 

 

Müllek Vilmos Dávid 

Müllek Vilmos Dávidnak hívnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem első éves villamos 

mérnök hallgatója vagyok. 

Azért jelentkeztem erre a feladatra, mert szeretnék aktívan részt venni az egyetem életében, szeretnék a 

munkámmal hozzájárulni a közös sikerhez. 

Úgy gondolom, és hiszem, hogy mindenkinek ugyanannyi eséllyel kellene indulnia az életben, mindenkinek 

meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulhasson, fejlődhessen, és hogy megvalósíthassa céljait. Tudom sajnos, 

hogy sok diáktárs nehéz problémákkal, olykor a megélhetését is veszélyeztető anyagi nehézségekkel küzd, 

sokan, ahogy nyaranta jó magam is plusz munkákat is vállalnak, de mindez az egyetemi tanulmányokkal 

nehezen összeegyeztethető tanév közben, sokszor a tanulás rovására mehet. 

Fontosnak tartom, hogy a szociális pályázat elbírálójaként segítsek ezeknek a diáktársaimnak megfelelő 

szociális támogatást adni, hogy ők is a jövőjükre koncentrálhassanak, idejüket ne a mindennapos megélhetési 

problémák kössék le, hanem a tanórákra, vizsgákra illetve tanulmányi versenyekre való felkészülés vagy 

éppen sport. 

Úgy gondolom, hogy elhatározással és kemény munkával érthetjük el céljainkat, ami sokszor lemondással és 

rengeteg plusz energia befektetéssel is jár, viszont ha valakiben ez az elszántság megvan, akkor muszáj 

segíteni és esélyt adni, hogy megvalósíthassa önmagát és álmait. 

Ebben szeretnék segíteni, és részt venni, hogy karunk hallgatói közül minél többen kerülhessenek ki sikeres 

mérnökként, akármilyen nehéz körülmények közül is indultak előtte.  

 

Nánási Dániel 

Harmadik éves villamosmérnök hallgató vagyok, aki szeret segíteni több területen hallgatótársain. Ezt még 

első évben a senior gárdához való csatlakozáskor is gyakoroltam és következő évben a HK-hoz is 

csatlakoztam. Egy éven keresztül az oktatási területen foglalkoztam a legtöbbet, idén április óta pedig ezen 

terület vezetője vagyok az oktatási referens szerepkörében. Juttatási területen is szeretek tevékenykedni, 

szeretném könnyíteni a pályázók helyzetét dinamikusságammal, természetesen nem a precizitás ellenében. 

Fontosnak tartom a szociális pályázat rendszerének a javítását és csapatunk dinamikusságának növelését. 



Oláh Lívia 

Oláh Lívia vagyok mérnökinformatikus hallgató. Korábban már találkozhattál velem a szociális pályázatod 

ügyintézése közben. Az elmúlt 4 félévben bírálóként, valamint az 2017/2018 tanév őszi időszakában 

Szociális Referensként tevékenykedtem.  Úgy vélem a szociális alapú támogatások esetében kiemelten 

fontos, hogy a hallgatók minél több segítséget és figyelmet kapjanak a pályázatuk leadása közben, ezért ebben 

a bírálási időszakban ismét szeretném segíteni odaadó munkámmal a Juttatási Bizottságot, és ez által a 

pályázókat. 

 

 

 

Peisz Balázs 

Azért szeretnék szoc pályázat bíráló lenni, amiért a Lovagrendbe is jelentkeztem ez pedig a hallgatók 

segítése. Ugyan magam nem nyújtottam még be eddig szociális pályázatot, de sok ismerősöm, 

évfolyamtársam már igen és örömmel láttam, hogy egy hasonlóan nehéz procedúrát a HK ezen ügyletekért 

felelős részlegének hathatós segítségével sikerült végig vinniük. Főleg gólyaként nagyon könnyen elveszhet 

az ember a szoc pályázat útvesztőjében épp ezért kellenek olyan emberek, akik ezt a folyamatot megkönnyítik 

és segítenek eligazodni benne azoknak akik rászorulnak ezen pályázatokra. Úgy érzem, megvan bennem az 

a segítőkészség és empátia, ami ehhez a feladathoz kell és a tenni akarás, hogy segítsek másokon. Remélem 

a nálam tapasztaltabb bírálók segítségével és közbenjárásával én is tevékeny és hasznos tagja lehetek egy 

olyan csapatnak, ami lehetőségeihez mérten, de az egyetemi hallgatók életének megkönnyítéséért küzd és 

köztük is a legrászorultabbak ügyével foglalkozik. Úgy érzem nekem is kötelességem visszaadni valamit 

abból, amelyet hasonlóképpen én is elsőévben kaptam így hát úgy gondolom, hogy az a legkevesebb, ha 

képességeimhez és lehetőségeimhez mérten a leghasznosabban vállalok szerepet a gólyák és a felsőbbévesek 

szociális pályázatának bírálásával.  

 

Pompos Balázs 

Pompos Balázs vagyok, sokatoknak csak Pimpi. Elsőéves mérnökinformatikus hallgató, Schönherzes 

kollégista. Balatonfüreden élek, Veszprémbe jártam szakközépiskolába, informatikus szakra. 

Szabadidőmben leginkább gitározom. Közéletben egyelőre inkább fogyasztó szerepet töltöttem be, 

gyakorlatilag minden rendezvényen voltam. Mindig érdekeltek az ilyen adminisztratív dolgok, szerintem a 

legkevesebb amit vissza tudok adni a Háznak, hogy egy ilyen munkában részt veszek. Köszönöm, hogy 

elolvastátok bemutatkozó szövegem. 

 

 

 

Seres Zsófia 

Seres Zsófia vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató. Idén már 6. féléve pályáztam szociális 

támogatásra és tudom, hogy ez néha sok nehézséggel tud járni. Ez a pályázat rengeteg hallgató életét segíti, 

éppen ezért egy nagyon felelősségteljes feladatnak tartom a bírálását, amelyben ezúttal szeretnék részt venni. 

Bírálóként célom a hallgatók segítése, az észlelt hibák javítása annak érdekében, hogy megkönnyítsem a 

pályázatok leadását. 

 

 

 

 

Stermeczki Boglár Ágnes 

Stermeczki Boglár Ágnes, másodéves villamosmérnök hallgató vagyok. Egy éve csatlakoztam be a Hallgatói 

Képviselt munkájába. Ekkor is érdekeltek már a Juttatási Bizottság különböző feladatai, így lettem tagja 

ennek a munkacsoportnak is. Úgy gondolom, a szociális pályázatok bírálása egy felelősségteljes, precíz 

munka, melyet képességeimnek megfelelően a lehető legjobban tudnám végezni. Előző félévben, hallgató 

társaimnak köszönhetően, megszavaztak már erre a feladatra. Bízom benne, hogy most is a hallgatók 

segítségére válhatok ezzel. Pályázóként a másik oldalról láthattam a bírák munkáját, így az erősségeket 

megtartani, és a gyengeségeken javítani szeretnék.  

 



 

Szabó Dorottya 

Szabó Dorottya vagyok, mérnökinformatikus hallgató.  

2016 augusztusában szociális pályázatok bírálásával csöppentem bele a Hallgatói Képviselet munkájába. Két 

időszakban bíráltam szociális pályázatokat, mellyel lehetőségem volt segíteni a szociális támogatást igénylő 

hallgatókat. Úgy gondolom, hogy bírálónak lenni nagy felelősség, odafigyelést és tudást igényel. Azért 

szeretném idén is segíteni a bírálást, mert úgy gondolom, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezem a feladat 

ellátásához és bízom benne, hogy munkánkkal sok hallgató segítségére lehetünk.  

 

 

 

Tóth Klaudia 

Tóth Klaudia vagyok, másodéves mérnökinformatikus hallgató, és szeretnék részt venni a szociális 

pályázatok bírálásában, ezzel támogatva a Hallgatói Képviselet nyári munkáját. Úgy érzem, hogy ezzel 

nemcsak a HK-t, de az embereket is segíthetem, ami nagyon jó érzéssel töltene el. 

Idén csatlakoztam a HK-hoz és egyelőre még csak apróbb feladatokkal foglalkoztam, de szeretnék fejlődni 

és úgy gondolom, hogy ez erre is egy remek lehetőség lenne. 

Köszönöm a figyelmedet! Remélem, segítesz nekünk szavazatoddal! 

 

 

Vigh Franciska Fanni 

Vigh Franciska Fanni vagyok, első éves mérnökinformatikus hallgató, és jelentkezni szeretnék szociális 

pályázat elbírálónak. 

Már korábban is foglalkoztam közösségi munkával, akkor nagyon élveztem, és most, az egyetemen is 

szeretném kipróbálni magam ilyen területen. Szívesen segítenék hallgatótársaimnak mind a pályázatírás alatt 

- amennyiben bármi kérdésük támadna -, mind pedig az elbírálás folyamatában. Mindezek mellett nagyon 

fontosnak tartom a HK munkáját és szeretnék hozzájárulni a tevékenységükhöz én is, hogy minél jobban 

tudják képviselni a hallgatók érdekeit. 

Ha elnyerte tetszésed a jelölésem, kérlek szavazz rám, hogy bekerülhessek az elbírálók közé. 

 

 

Zádori Ferenc 

Zádori Ferenc vagyok negyedéves mérnök informatikus hallgató. Jelenleg szociális referens a VIK-en. Már 

2 éve vagyok a Juttatási Bizottság tagja és 2 éve bíráltam először szociális pályázatot. Az elmúlt egy évben 

a Bizottság kommunikációjával foglalkoztam. Jelenleg bonyolult a pályázati rendszer és sok hallgatónak 

nehézséget okoz az igazoláslista teljes körű megértése. Az elkövetkezendő évben a Bizottság vezetőjeként 

nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a hallgatókat segítő anyagok kidolgozására, hogy a karunkon pályázó 

hallgatóknak könnyebb legyen a pályázat leadása. 

 

 

 

Zelenyánszki Dorottya 

Zelenyánszki Dorottyának hívnak, jelenleg elsőéves mérnökinformatikus hallgató vagyok. Idén tavasszal 

csatlakoztam a HK-hoz, majd a Juttatási Bizottsághoz is, és szép lassan megismerkedtem a szociális 

pályázatok fontosságával és a bírálásuk folyamatával. Mivel szeretek sokféle dolgot kipróbálni, úgy 

gondoltam, hogy a szoc. bírálás is jó lehetőség arra, hogy olyasmit próbáljak ki, amit eddig még nem 

csináltam. Ezek a pályázatok ráadásul sok embert érintenek, hiszen mind a felsőbb évesek, mind a gólyák 

közül sokan adnak le pályázatot, ezért bírálóként sok embernek tudnék segíteni, illetve a tapasztaltabb 

bírálókat kicsit tehermentesíteni. 


