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Mandátumra jelentkezett hallgatók 

Bara Anita 
 
 
Sziasztok! Bara Anita vagyok, 19 éves. Idén kezdtem az első 
évemet az Építőmérnöki karon. Elsőévesként azért 
szeretnék tagja lenni a HK- nak mivel egy összetartó és 
bátorító közösség, akikhez bizalommal fordulhatnak a 
hallgatok.  Szeretném ezt a közösséget én is erősíteni és a 
rám bízott feladatokat bizalommal végezni. Leginkább az 
ösztöndíj és az oktatási terület érdekel, de a többi 
bizottságba is szívesen kipróbálnám magam. Remélem, hogy 
támogattok egy szavazattal és én is támogathatlak majd 
titeket 

 

Baranyai Dóra Eszter 
 
Sziasztok! 

Baranyai Dóra Eszter vagyok, másodéves hallgató az 
építőmérnöki karon. A középiskolás éveimet 
magántanulóként töltöttem, az élsport miatt nem igazán 
maradt időm a közösségi életre. Az őszi félév kezdete óta 
részt vettem sok HK ülésen, ami által betekintést nyerhettem 
a Képviselet és a különböző területek munkájába. Az elmúlt 
majdnem egy évben igyekeztem aktívan részt venni a 
közéletben, jelenleg aktív tagja vagyok a Mentorgárdának. A 
jövőben szívesen kipróbálnám magam a Hallgatói 
Képviseletben is, elsősorban az Oktatási és Külügyi 
területeken. 
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Barta Márk 
 
Sziasztok Barta Márk vagyok, ötödéves építőmérnök hallgató. 
2022 októbere óta HK érdeklődő. Jövőben leginkább a 
Kollégiumi Bizottsággal, és ha lehetőségem adódik rá annak a 
vezetésével szeretnék foglalkozni, de más körökben is 
szívesen kipróbálnám magam. 
 

 

 

Bognár Gábor 
 
Bognár Gábor, 20 éves, első éves, még lelkes és buzgó, Bsc hallgató 
vagyok kedves kis karunkon. 
A hallgatói képviselethez eleve közelséget éreztem, a Győri Jedlik 
Szakgimiben már 5 évet lehúztam egy aktív Diákönkormányzatban és 
ott egy kört is alapítottam. Szeretném most a karunk hallgatóit segíteni 
tudásommal és munkámmal. Bár a szabályok és az emberek akiknek 
felelősséggel fogok tartozni megválasztásom esetén egy 
nagyságrenddel többen vannak, mint amivel eddig tapasztalataim 
vannak, állok a kihívás elé. 
A Hallgatói Képviseleten belül és amellett az Ösztindíj, Szoc és 
Oktatás témakörökbe szeretnék tevékenykedni. 
Remélem sikerül bekerülnöm köreinkbe, jó munkát végezni értetek és 
mindenkivel kiváló kapcsolatot ápolni. 

 

 

Csapó Boglárka 
 
Sziasztok!  
Csapó Boglárka vagyok, harmadéves építőmérnök hallgató. A Kari 
Hallgatói Képviseletünk működésével és ügyeivel 2021. januárjában 
kezdtem el foglalkozni, majd 2021. áprilisától tanácskozási jogú 
tagként voltam jelen. Munkámat az Oktatási-, illetve az Ösztöndíj 
Bizottságokban kezdtem meg, utóbbiban tavaly november óta 
bizottság vezetői posztot töltök be, melyet a későbbiekben is szeretnék 
folytatni. Ezenfelül 2021. szeptemberében átvettem az emlékeztető 
vezető felelősi szerepkört is. A tavaszi félév eleje óta aktívan részt 
veszek a Műeper mint új pályázati rendszer fejlesztésében, annak a 
karra vonatkozó munkálataiban. Tervezem továbbra is folytatni az 
együttműködést és munkát a képviseletnél mint mandátumos tag, és 
remélem bizalmat szavaztok nekem a továbbiakban is. 
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Czobori Dorina 
 
Czobori Dorina vagyok harmadéves hallgató. Jelenleg a 
Rendezvényszervező Bizottság vezetője, fél éve. A Bizottságban 
nagyrészt kapcsolattartói szerepet töltök be, illetve igyekszem segíteni 
a rendezvények főszervezőinek a munkáját, a tapasztalataimmal és 
meglátásaimmal. Kari szinten az öntevékeny körökkel való szorosabb 
kapcsolat kialakításán dolgozom. A Hallgatói Képviseletben a 
Kollégiumi Bizottság tagjaként  segítem még a hallgató társaimat.  
Remélem bizalmat szavaztok nekem és folytathatom tovább 
tevékenységeimet. 

 

Domokos Edina 
 
Domokos Edina vagyok, másodéves hallgató a BME Építőmérnöki 
karán.  
Korábban voltam DÖK és GyIÖK (Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzati) tag, így régebb óta gondolkoztam a Hallgatói 
Képviselethez való csatlakozáson, de az első évemet inkább az 
egyetemi élet, a kollégiumi élet és a kar sajátosságainak megismerésére 
fordítottam.  
Ez alatt az egy év alatt tudatosult bennem a képviselet valódi 
fontossága és feladatköreinek sokrétűsége. 
Elsősorban az Oktatással kapcsolatos kérdések és a Gazdasági terület 
vonz, de szívesen segíteném a többi bizottság munkáját is legjobb 
tudásom szerint. 
Remélem bizalmat szavaztok nekem és hozzájárulhatok a képviselet 
munkájához a jövőben.  
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Csapó Gábor 
 
Sziasztok! 
Csapó Gábor 3 éves építőmérnök hallgató vagyok, már gólya 
évemben is megfordult a fejemben hogy jelentkezem a hallgatói 
képviseletbe, de egyetemi sport miatt eddig kellet várnom a 
lehetőségre. 
A hallgatói képviseletbe azért jelentkeztem, mert szeretném hallgatói 
társaimat kisegíteni az egyetemi éveik alatt. 
A hallgatói képviseletben az oktatás, gazdaság, kollégium és az 
rendezvény szervező külső bizottság munkáját szeretném kisegíteni. 
Remélem sikerül bekerülnöm ebbe a társaságba és együtt végezni a 
közös munkát! 

 

 

Éles Tamás 
 
 
Kedves Hallgatók! 
Éles Tamás vagyok, 18 éves, elsőéves hallgató vagyok az 
Építőmérnöki karon. 
Azért jelentkeztem a Hallgatói Képviseletbe, hogy segíteni tudjak 
hallgató társaimnak és az egyetemnek. A gazdaság és ösztöndíj 
területek érdekelnek a legjobban ezért leginkább ezekben szeretnék 
tevékenykedni. 
Remélem bizalmat szavasztok nekem, és egy remek HK-s csapatot 
alakítunk ki, idén is!  
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Felföldi Árpád 
Sziasztok, Felföldi Árpád vagyok a jelenlegi ÉMK Hallgatói 
Képviselet alelnöke. Fél évvel ezelőtt, mikor ezt a pozíciót megkaptam 
a tervem az volt, hogy minél nagyobb tudásra és minél több 
tapasztalatra tegyek szert, ezáltal a jövőben minél jobb képviselő 
lehessek. Számomra ez volt a legfontosabb, mivel a képviselet nem 
csak egy szervezet, vagy egy csapat, számomra ennél többet jelent. A 
hallgatók érdekeinek képviselete és jogainak védelme egy olyan 
alapvető feladatunk, amiről nem feledkezhetünk meg és ami a szívét-
lelkét adja munkánknak, minden döntésünkben benne van. Számomra 
a képviselet tagjának lenni hatalmas megtiszteltetés, mert azt jelenti 
felruháztok azzal a joggal, hogy képviseljelek benneteket, hogy én 
legyek az, aki kiáll a hallgatók ügyei mellett, mikor arra szükség van. 
Szerintem ezt jelenti Hallgatói Képviselőnek lenni. Köszönöm, hogy 
az előző turnusra megválasztottatok, elsőre elképesztő élmény volt, 
micsoda komplex rendszer működik az egyetemen, hálás vagyok, 
hogy beláthattam a színfalak mögé, hosszú távon is hasznos 
tapasztalatokat és tudást szereztem. Összességében az előző félévet 
sikerrel értékelem, legfontosabb feladatom a szociális pályázatok 
elbírálása volt, de ezenkívül részt vettem az ösztöndíj bizottság 
munkájában is, valamint irodai és vezetőségi feladatokat láttam el. Ha 
valakit ennél bővebben érdekel ajánlom elolvasásra beszámolóimat. 
Megtiszteltetés volt képviselőnek lenni. Most ismét bizalmatokat 
kérem, hogy folytathassam magasabb, akár egyetemi szinten is azt, 
amit elkezdtem. 

 

 

Fonyódi Sára 
 
Sziasztok, Fonyódi Sára vagyok elsőéves hallgató az építőmérnöki 
karon. Most szeptember óta kísérem figyelemmel a testület 
munkáját, ami meghozta a kedvem hogy én is csatlakozzak a 
hallgatói képviselethez. Legfőképpen azért szeretnék HK-s lenni 
mert az egyetemi éveim alatt szeretnék aktívan részt a kar közösségi 
életében, valamint hogy bármikor tudjak segíteni a hallgatóknak ha 
valami problémájuk lenne és hogy megkönnyítsem az itt töltött 
éveiket. Örülnék, ha bizalmat szavaznál nekem és kipróbálhatnám 
magam élesben mint tag! 
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Hajnal Csongor 
 
Hajnal Csongor vagyok, 19 éves és első éves hallgató az 
Építőmérnöki karon. 
Azért jelentkezem a hallgatói képviselethez, mert szeretnék az 
egyetemnek és hallgató társaimnak segíteni. 
A HK-n belül inkább a gazdasági és az ösztöndíj terület vonz, de 
szívesen segítek a többi bizottságban is. 
Remélem sikerül bekerülnöm ebbe a társaságba és együtt végezni a 
közös munkát! 

 

Jeremcsuk Máté 
 
Sziasztok!  
Jeremcsuk Máté vagyok másodéves építőmérnöki hallgató. 2021 ősz 
végén kezdtem el érdeklődni a képviselet munkái és tevékenységei 
iránt. Majd a 2022-ben rendezett tavaszi tisztújításon elnyertem a 
mandátumos tagság jogosultságot. Munkásságom a képviselet 
bizottságaiban teljesedett ki, mint oktatási, kollégiumi, ösztöndíj és 
szociális bizottsági tag. Ezeknek a munkaköröknek továbbra is 
szívesen a tagja lennék, illetve az elmúlt időben a PR felelősi terület 
után is érdeklődtem. 
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Karsai Kinga 
 
Sziasztok! Karsai Kinga vagyok, másodéves hallgató az Építőmérnöki 
Karon. 
A tavalyi évben nem voltam aktív tagja a közösségi életnek, inkább 
kívülről szemléltem azt. 
Figyelemmel kísértem a Hallgatói Képviselet munkáját, és ezáltal úgy 
ítélem meg, hogy szeretnék én is részese lenni ennek a közösségnek. 
A célom az, hogy a közösség tagjaként hallgató társaim életét 
megkönnyítsem. Elsősorban a kollégiumi terület érdekel, de szívesen 
bírálnék szociális pályázatot, illetve segítenék sok más apró dologban 
is, ezzel megkönnyítve a képviselet többi tagjának a munkáját. 
Előre is köszönöm a bizalmat! 

 

Kékesi Márton Gábor 
 
Kedves Hallgatók! 
 
Kékesi Márton Gábor vagyok, harmadéves építőmérnök hallgató. A 
Hallgatói Képviseletbe 2021 áprilisában kerültem, mint tanácskozási 
jogú tag, és 2021 októberében kaptam meg az első mandátumomat. 
Azóta ez lesz a harmadik alkalom, hogy mandátumért indulok.  
Az elmúlt időben rengeteg területtel foglalkoztam, mint képviselő. 
Kiemelném az Oktatási Bizottság vezető munkámat, ahol a Karunk 
oktatását érintő kérdéseivel elsőként foglalkozom, legyen az akár 
hallgatói megkeresés, vagy akár oktatókkal való kapcsolattartás. A 
képességeimnek megfelelően igyekeztem eddig segíteni a 
hallgatóinkat, ezt a tisztújítás után is, a posztom megtartásával 
szeretném folytatni. Jelenlegi projektjeink közé tartozik a honlap 
aktualizálása az oktatást érintő kérdésekben, valamint a Tantárgyi 
Adatlapok átnézése és javítása a TVSZ szerint. 
Ezek mellett jelenleg én vagyok a PR felelős a Képviseletben. Az őszi 
projektünk a PR Munkacsoport volt, ahol már nem csak képviselők 
dolgozhatnak ilyen területen. Ennek segítségével igényesebb 
posztokat tudunk gyártani, és időben tudjuk értesíteni a hallgatókat. 
Ez a szervezet foglalkozik ezek után a kari újságunkkal is, amit 
reméljük, hogy mihamarabb ki tudunk adni a számotokra. A posztot 
nem tervezem megtartani a tisztújítás után, de a Munkacsoport 
életében továbbra is részt fogok vállalni. 
Munkáim közé tartozott továbbá a külügyi felelős pozíció is, ahol 
elsőként az Erasmus pályázatok elbírálásában segédkeztem, és a 
külföldi hallgatókkal próbáltam tartani a kapcsolatot. A továbbiakban 
a pozíciót nem tervezem megtartani, azonban az új felelősnek 
mindenképp a segítségére leszek. 
A tisztújítás után alelnökként is szeretném segíteni a képviselet 
munkáját. A Képviseletben töltött másfél évem alatt számos 
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tapasztalatra tettem szert, amit szeretnék az elnökségben 
kamatoztatni. Az elkövetkezendő időben a hallgatókkal való 
kommunikációra fektetném a hangsúlyt. A sok változás és a jelenlegi 
helyzetek miatt szerintem megengedhetetlen az az információ 
áramlás, ami jellemezte az elmúlt őszi időszakot. Rengeteg energiát 
tervezek fektetni abba, hogy mindenről időben tájékoztassuk a 
hallgatókat. 
Remélem, hogy ezen a tisztújításon is bizalmat szavaztok nekem! 
Üdvözlettel, 
Kékesi Márton 

 

Móczik Réka 
 
Sziasztok! 
Móczik Réka vagyok, karunk harmadéves hallgatója, 2021 áprilisa 
óta vagyok az ÉMK HK tanácskozási jogú tagja, és 2021 
októberében kaptam mandátumot. Eddig a Szociális Bizottságban, a 
Kollégiumi Bizottságban, valamint az Ösztöndíj Bizottságban 
tevékenykedtem, illetve nyáron vettem át a Szociális Bizottság 
vezetését. Továbbiakban is szeretném ezt folytatni. 
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Papp Bendegúz 
 
Sziasztok! 
Papp Bendegúz vagyok, harmadéves építőmérnök hallgató. 
Elsőévesen jelentkeztem képviselőnek az ÉMK HK-ba, ahol először 
külügyesként majd a Kollégiumi Bizottság vezetőként 
tevékenykedtem több mint egy évig. 
EHK-delegáltnak 2021 márciusában szavazott meg a képviselet. 
Egy évig az EHK Külügyi és Erasmus felelősi pozícióját töltöttem 
be, amikor a külföldi hallgatók integrációja és az egyetem 
nemzetköziesítése volt fő feladatom. Jelenleg egyetemi és 
nemzetközi szintű projektekben dolgozom, illetve az EELISA 
Student Council-ban pedig én vagyok a BME egyik delegáltja. 
Mindezeken felül május óta a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület elnöki 
tisztségét töltöm be. A következőkben a már említett 
tevékenységeim szeretném folytatni az ÉMK HK-ban és az EHK-
ban is. 

 

Todorán Jácinta 
 
Sziasztok! 
Todorán Jácinta vagyok, elsőéves építőmérnöki hallgató! Azért 
jelenkezem a HK-ba, hogy segítsek mindenkinek akinek szüksége 
van rá de leginkább az elsőéveseknek hisz mindig nehéz a kezdet! 
A HK-án belül az oktatás, ösztöndíj és a kollégiumi terület érdekel a 
leginkább de más fele is nyitott vagyok amiben segítségemet tudom 
nyújtani! Szeretnék ehhez a nagyszerű közösséghez tartozni, hogy én 
is egy nagyszerű ember lehessek ki mindent megtesz a közöségéért!  
Szavazzatok rám! 
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Varga Kitti 
 
Sziasztok! 
Varga Kitti vagyok, másodéves építőmérnök hallgató. Az elmúlt egy 
évben törekedtem arra, hogy Karunk aktív tagja legyek. Jelenleg 
leginkább a Mentorgárda tagjaként tevékenykedem, így főleg az 
elsőéves hallgatókkal foglalkoztam. Úgy érzem, hogy ezt ki tudnám 
bővíteni, és szeretném az összes többi hallgató egyetemes 
tanulmányait segíteni, ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a 
Hallgatói Képviselethez, ahol körülbelül két hónapja veszek részt 
aktívan az üléseken. Örömmel nyernék nagyobb belátást az 
ösztöndíjakba, illetve a szociális pályázatok elbírálásába. 
Mindig tudok tapasztalatot szerezni és azokból fejlődni, ezért 
szeretném, ha az egyetemi éveimben tudnám segíteni az 
ötleteimmel a hallgató társaimat és a képviseletet. 

 

Zsótér Emese Vanda 
 
Sziasztok! 
Zsótér Emese Vanda vagyok, 2019-ben kezdtem meg 
tanulmányaimat az Építőmérnöki Karon. 2020 áprilisában a 
Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja lettem majd ugyanezen 
év októberében a Képviselet megválasztott elnökének. Két teljes 
ciklus után úgy gondolom itt az ideje, hogy új vezetés és ezzel 
együtt új irányt kapjon a HK. A következő egy évben szeretném 
befejezni az új elnökkel megkezdett tudásátadást és mellette állni 
amikor szükség van rám, valamint tapasztalataimmal, tanácsaimmal 
segíteni a tagok munkáját. Ezen kívül bizottsági tagságokat és a 
belső működést elősegítő felelősi pozíciót szeretnék betölteni. 
Rugalmasan tervezem kezelni a feladatkörömet és azt vállalni, amire 
a Képviseletnek a legnagyobb szüksége van. Szeretnék ismét tagja 
lenni a Szociális Bizottságnak is. Korábban három időszakon 
keresztül bíráltam pályázatokat és most, hogy elnökként nem 
indulok újra, ismét szeretnék csatlakozni ehhez a munkához. Bízom 
benne, hogy megteremtettem az alapokat az új elnökség sikeres 
felállásához és várom, hogy részt vehessek a Képviselet 
munkájában a „fiatalok” irányításával 
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Szociális bírálónak jelentkezett hallgatók 

Alman Gergő 
 
Alman Gergő elsőéves építőmérnök hallgató vagyok. Egy 
Esztergom melletti kistelepülésről jöttem, gimnáziumba is 
Esztergomba jártam, ahol korábban már 4 éven át láttam el 
diákönkormányzati feladatokat. A jövőben szeretnék szociális 
pályázati bírálói pozíciót betölteni, segíteni a hallgatóknak a 
pályázatok kitöltésében, illetve a rendszer megismerésével 
kapcsolatban. 

 

Bara Anita 
 
Sziasztok! Bara Anita vagyok, 19 éves. Idén kezdtem az első évemet 
az Építőmérnöki karon. Elsőévesként azért szeretnék tagja lenni a 
HK- nak mivel egy összetartó és bátorító közösség, akikhez 
bizalommal fordulhatnak a hallgatok.  Szeretném ezt a közösséget 
én is erősíteni és a rám bízott feladatokat bizalommal végezni. 
Leginkább az ösztöndíj és az oktatási terület érdekel, de a többi 
bizottságba is szívesen kipróbálnám magam. Remélem, hogy 
támogattok egy szavazattal és én is támogathatlak majd titeket 
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Fonyódi Sára 
 
Sziasztok, Fonyódi Sára vagyok elsőéves hallgató az építőmérnöki 
karon. Most szeptember óta kísérem figyelemmel a testület 
munkáját, ami meghozta a kedvem hogy én is csatlakozzak a 
hallgatói képviselethez. Legfőképpen azért szeretnék HK-s lenni 
mert az egyetemi éveim alatt szeretnék aktívan részt a kar közösségi 
életében, valamint hogy bármikor tudjak segíteni a hallgatóknak ha 
valami problémájuk lenne és hogy megkönnyítsem az itt töltött 
éveiket. Örülnék, ha bizalmat szavaznál nekem és kipróbálhatnám 
magam élesben mint tag! 

 

 

 

Jeremcsuk Máté 
 
Sziasztok!  
Jeremcsuk Máté vagyok másodéves építőmérnöki hallgató. 2021 
ősz végén kezdtem el érdeklődni a képviselet munkái és 
tevékenységei iránt. Majd a 2022-ben rendezett tavaszi tisztújításon 
elnyertem a mandátumos tagság jogosultságot. Munkásságom a 
képviselet bizottságaiban teljesedett ki, mint oktatási, kollégiumi, 
ösztöndíj és szociális bizottsági tag. Ezeknek a munkaköröknek 
továbbra is szívesen a tagja lennék, illetve az elmúlt időben a PR 
felelősi terület után is érdeklődtem. 
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Bognár Gábor 
 
Bognár Gábor, 20 éves, első éves, még lelkes és buzgó, Bsc hallgató 
vagyok kedves kis karunkon. 
A hallgatói képviselethez eleve közelséget éreztem, a Győri Jedlik 
Szakgimiben már 5 évet lehúztam egy aktív Diákönkormányzatban 
és ott egy kört is alapítottam. Szeretném most a karunk hallgatóit 
segíteni tudásommal és munkámmal. Bár a szabályok és az emberek 
akiknek felelősséggel fogok tartozni megválasztásom esetén egy 
nagyságrenddel többen vannak, mint amivel eddig tapasztalataim 
vannak, állok a kihívás elé. 
A Hallgatói Képviseleten belül és amellett az Ösztindíj, Szoc és 
Oktatás témakörökbe szeretnék tevékenykedni. 
Remélem sikerül bekerülnöm köreinkbe, jó munkát végezni értetek 
és mindenkivel kiváló kapcsolatot ápolni. 

 

 

Kuti Melitta 
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Móczik Réka 
 
Sziasztok! 
Móczik Réka vagyok, karunk harmadéves hallgatója, 2021 áprilisa 
óta vagyok az ÉMK HK tanácskozási jogú tagja, és 2021 
októberében kaptam mandátumot. Eddig a Szociális Bizottságban, 
a Kollégiumi Bizottságban, valamint az Ösztöndíj Bizottságban 
tevékenykedtem, illetve nyáron vettem át a Szociális Bizottság 
vezetését. Továbbiakban is szeretném ezt folytatni. 

 

Domokos Edina 
 
Domokos Edina vagyok, másodéves hallgató a BME Építőmérnöki 
karán.  
Korábban voltam DÖK és GyIÖK (Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzati) tag, így régebb óta gondolkoztam a Hallgatói 
Képviselethez való csatlakozáson, de az első évemet inkább az 
egyetemi élet, a kollégiumi élet és a kar sajátosságainak 
megismerésére fordítottam.  
Ez alatt az egy év alatt tudatosult bennem a képviselet valódi 
fontossága és feladatköreinek sokrétűsége. 
Elsősorban az Oktatással kapcsolatos kérdések és a Gazdasági 
terület vonz, de szívesen segíteném a többi bizottság munkáját is 
legjobb tudásom szerint. 
Remélem bizalmat szavaztok nekem és hozzájárulhatok a képviselet 
munkájához a jövőben. 
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Felföldi Árpád 
 
Sziasztok, Felföldi Árpád vagyok a jelenlegi ÉMK Hallgatói 
Képviselet alelnöke. Fél évvel ezelőtt, mikor ezt a pozíciót 
megkaptam a tervem az volt, hogy minél nagyobb tudásra és minél 
több tapasztalatra tegyek szert, ezáltal a jövőben minél jobb 
képviselő lehessek. Számomra ez volt a legfontosabb, mivel a 
képviselet nem csak egy szervezet, vagy egy csapat, számomra ennél 
többet jelent. A hallgatók érdekeinek képviselete és jogainak védelme 
egy olyan alapvető feladatunk, amiről nem feledkezhetünk meg és 
ami a szívét-lelkét adja munkánknak, minden döntésünkben benne 
van. Számomra a képviselet tagjának lenni hatalmas megtiszteltetés, 
mert azt jelenti felruháztok azzal a joggal, hogy képviseljelek 
benneteket, hogy én legyek az, aki kiáll a hallgatók ügyei mellett, 
mikor arra szükség van. Szerintem ezt jelenti Hallgatói Képviselőnek 
lenni. Köszönöm, hogy az előző turnusra megválasztottatok, elsőre 
elképesztő élmény volt, micsoda komplex rendszer működik az 
egyetemen, hálás vagyok, hogy beláthattam a színfalak mögé, hosszú 
távon is hasznos tapasztalatokat és tudást szereztem. Összességében 
az előző félévet sikerrel értékelem, legfontosabb feladatom a 
szociális pályázatok elbírálása volt, de ezenkívül részt vettem az 
ösztöndíj bizottság munkájában is, valamint irodai és vezetőségi 
feladatokat láttam el. Ha valakit ennél bővebben érdekel ajánlom 
elolvasásra beszámolóimat. Megtiszteltetés volt képviselőnek lenni. 
Most ismét bizalmatokat kérem, hogy folytathassam magasabb, akár 
egyetemi szinten is azt, amit elkezdtem. 

 

Hornyák Boglárka  
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Karsai Kinga 
 
Sziasztok! Karsai Kinga vagyok, másodéves hallgató az 
Építőmérnöki Karon. 
A tavalyi évben nem voltam aktív tagja a közösségi életnek, inkább 
kívülről szemléltem azt. 
Figyelemmel kísértem a Hallgatói Képviselet munkáját, és ezáltal úgy 
ítélem meg, hogy szeretnék én is részese lenni ennek a közösségnek. 
A célom az, hogy a közösség tagjaként hallgató társaim életét 
megkönnyítsem. Elsősorban a kollégiumi terület érdekel, de szívesen 
bírálnék szociális pályázatot, illetve segítenék sok más apró dologban 
is, ezzel megkönnyítve a képviselet többi tagjának a munkáját. 
Előre is köszönöm a bizalmat! 

 

Todorán Jácinta 
 
Sziasztok! 
Todorán Jácinta vagyok, elsőéves építőmérnöki hallgató! Azért 
jelenkezem a HK-ba, hogy segítsek mindenkinek akinek szüksége 
van rá de leginkább az elsőéveseknek hisz mindig nehéz a kezdet! 
A HK-án belül az oktatás, ösztöndíj és a kollégiumi terület érdekel a 
leginkább de más fele is nyitott vagyok amiben segítségemet tudom 
nyújtani! Szeretnék ehhez a nagyszerű közösséghez tartozni, hogy én 
is egy nagyszerű ember lehessek ki mindent megtesz a közöségéért!  
Szavazzatok rám! 
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Varga Kitti 
 
Sziasztok! 
Varga Kitti vagyok, másodéves építőmérnök hallgató. Az elmúlt egy 
évben törekedtem arra, hogy Karunk aktív tagja legyek. Jelenleg 
leginkább a Mentorgárda tagjaként tevékenykedem, így főleg az 
elsőéves hallgatókkal foglalkoztam. Úgy érzem, hogy ezt ki tudnám 
bővíteni, és szeretném az összes többi hallgató egyetemes 
tanulmányait segíteni, ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozom a 
Hallgatói Képviselethez, ahol körülbelül két hónapja veszek részt 
aktívan az üléseken. Örömmel nyernék nagyobb belátást az 
ösztöndíjakba, illetve a szociális pályázatok elbírálásába. 
Mindig tudok tapasztalatot szerezni és azokból fejlődni, ezért 
szeretném, ha az egyetemi éveimben tudnám segíteni az 
ötleteimmel a hallgató társaimat és a képviseletet. 

 

Zsótér Emese Vanda 
 
Sziasztok! 
Zsótér Emese Vanda vagyok, 2019-ben kezdtem meg 
tanulmányaimat az Építőmérnöki Karon. 2020 áprilisában a 
Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja lettem majd ugyanezen 
év októberében a Képviselet megválasztott elnökének. Két teljes 
ciklus után úgy gondolom itt az ideje, hogy új vezetés és ezzel együtt 
új irányt kapjon a HK. A következő egy évben szeretném befejezni 
az új elnökkel megkezdett tudásátadást és mellette állni amikor 
szükség van rám, valamint tapasztalataimmal, tanácsaimmal segíteni 
a tagok munkáját. Ezen kívül bizottsági tagságokat és a belső 
működést elősegítő felelősi pozíciót szeretnék betölteni. Rugalmasan 
tervezem kezelni a feladatkörömet és azt vállalni, amire a 
Képviseletnek a legnagyobb szüksége van. Szeretnék ismét tagja 
lenni a Szociális Bizottságnak is. Korábban három időszakon 
keresztül bíráltam pályázatokat és most, hogy elnökként nem indulok 
újra, ismét szeretnék csatlakozni ehhez a munkához. Bízom benne, 
hogy megteremtettem az alapokat az új elnökség sikeres felállásához 
és várom, hogy részt vehessek a Képviselet munkájában a „fiatalok” 
irányításával 

 

 


