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ÖNÉLETRAJZ 

 

 

   

 

Merkei Dóra 

 
  Telefon: +3630 6487085 

    e-mail: merkei.dora@gtkhk.bme.hu 

születési hely, idő: Kaposvár, 1998.01.30. 

 

 

 
TANULMÁNYOK 

 

2016- 

 Műszaki menedzser BSc, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

2012- 2016 

 Matematika specializáció, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár 

 

 

MUNKATAPASZTALAT 

 

2013- 2016 

 Intersport Youth Sport Festival – koordinátor munkakör  

 Közép- Európa legnagyobb ifjúsági sport fesztiválja, több ezer résztvevővel 

Feladatok: a csapatok koordinálása, megfelelő információátadás, folyamatos személyes 

kontakt a vezetőséggel és a csapatokkal  

 

2017- 2018 

 Let’s Kft. – értékesítő 

 Feladatok: cashless rendszer üzemeltetése, vevőkkel való kapcsolattartás  

 

2017- 2018 

 BME GTK Hallgatói Képviselet – jegyzőkönyvvezető, gólyatanács vezető, irodafelelős 

 Feladatok: A Hallgatói Képviselet emlékeztetőinek elkészítése és határidőre feltöltése,  

 Gólyatanács üléseinek folyamatos koordinálása és megtartása 
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NYELVTUDÁS 

 

Angol 

 Középszint írásban és szóban 

 Államilag elismert B2 típusú középfokú szóbeli nyelvvizsga (ECL nyelvvizsga, 2016) 

 

Német 

 Középszint írásban és szóban 

 Államilag elismert B2 típusú középfokú komplex nyelvvizsga (ECL nyelvvizsga, 2015) 

 

 

EGYÉB 

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete 

 B típusú jogosítvány  

 2004- 2013 Zselic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, néptánc szak 

 2013- 2016 Somogy Táncegyüttes  
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ELNÖKI PÁLYÁZAT 

  

Az Egyetemen végzett eddigi tevékenységek 

 

2016 szeptemberében kezdtem a tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar műszaki menedzser BSc képzésén. Már az 

első évemben aktív tagja voltam a közösségnek, kari csapat tagjaként részt vettem a közösségi 

életet meghatározó eseményeken. Már a tanulmányaim megkezdésekor érdekeltek a kari 

tevékenységek, ezért jelentkeztem az akkor először induló Gólyatanácsba, ahol lehetőségem 

nyílt megismerkedni a kari és az egyetemi szervezetekkel, működési szabályzatokkal, továbbá 

beleláthattam a Hallgatói Képviselet munkájába, ami már akkor felkeltette az érdeklődésemet. 

Sokat köszönhetek ennek a kezdeményezésnek, ezért az egy éves Gólyatanács tagságom 

lezártával 2017 novemberében úgy döntöttem, hogy indulok a BME GTK Tisztújító Kari 

Hallgatói Szavazáson, ahol a hallgatók bizalmat szavaztak nekem, így 2017. decembere óta a 

Hallgatói Képviseletben tevékenykedhettem.  

A Képviseleten belül az irodafelelős, jegyzőkönyvvezető és Gólyatanács vezető posztokat 

tölthettem be. Az elmúlt 2 év tapasztalataira támaszkodva a 2018 októberében induló 

Gólyatanács már egy teljesen új struktúrával vehette kezdetét.  

Bár az előző három poszt lényegesen különbözik, ennek a különbözőségnek köszönhetem, 

hogy nagyon sok területre nyerhettem betekintést, ezzel mélyebben megismerve a Képviselet 

működését. A posztjaim mellett tagja voltam a Kari Tanácsnak, Kari Oktatási- és Kari 

Tanulmányi Bizottságnak, és az Oktatási Bizottságnak, ahol több projektet zárhattam 

sikeresen. Büszkeséggel tölt el, hogy ezek egyikének köszönhető, hogy a GTK-n működő 

tankörök az eddigi évek eredményeit felülmúlva hatalmas népszerűségnek örvendenek. Ezek 

mellett a Rendszeres szociális ösztöndíjak bírálásával is foglalkoztam. Ezen tevékenységeknek 

köszönhetően észrevettem, hogy a Képviseletben igény van a segítségre, ezért 2018 májusában 
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lehetőséget kaptam egy Tanácskozási Jogú Tagsági pályázat kidolgozására, meghirdetésére, 

aminek köszönhetően a Képviseletnek idén először további három, tanácskozási jogú tagja lett.  

Mindezek mellett részt vettem különböző táborok szervezésének a folyamatában is.  

Ezeknek a feladatoknak az elvégzésével, illetve a Képviseletben töltött idővel rengeteg 

tapasztalatra és tudásra tehettem szert, amelyeket a jövőben a Hallgatói Képviselet elnökeként 

szeretnék kamatoztatni.  

 

A Hallgatói Képviselet elnökeként megfogalmazott célok 

 

A tavalyi év kezdeti nehézségeire, és a felmerült problémák hatékony megoldásaira 

támaszkodva úgy gondolom, a jövő évi Képviseletnek a legfőbb feladata az előző évi 

Képviselet által létrehozott változtatások megszilárdítása és – megfelelő kommunikációval – a 

hallgatók körében való elterjesztése lesz. Gondolva itt a megváltoztatott pályázási rendszerre, 

az átütemezett pályázási időszakokra.  

 

Úgy gondolom, hogy kellő figyelmet kell fordítani nemcsak a Képviseleten kívüli – 

Gólyatanács, Tanácskozási Jogú Tagság-, hanem a Képviseleten belüli tudásátadásra, 

tudásfejlesztésre is. Mivel az újonnan bekerült Hallgatói Képviselőknek nagyon hamar kell 

megszerezniük nagyon nagy tudást, amely elengedhetetlen a feladataik elvégzéséhez, a 

hallgatók megfelelő tájékoztatásához, vagy épp egy tudásfelmérő elfogadható eredményű 

teljesítéséhez, amelyre a felkészülési időszak meglehetősen szűkös.  

 

A tavalyi évben nagyon sok változtatásra került sor, illetve sok olyan projekt vette kezdetét, 

amelynek véghezvitele a jövőben fog változásokat eredményezni. Fontosnak tartom, hogy 

ezekről a tervezetekről mihamarabb tájékoztatást kapjanak az új Képviselők is, mivel számukra 

ez egy teljesen új, a megszokottól jelentősen eltérő rendszerek kialakítását fogja jelenteni, 

amelyekben már az ő munkájukra kell támaszkodni.  
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Elsődleges célomnak tartom, hogy minél hamarabb egy olyan összeszokott Képviseletet 

alakítsunk ki, ahol az adott személyekkel a későbbiekben hatékonyan és gördülékenyen lehet 

dolgozni, hogy a nagy projektek kezdetekor az összeszokottság és egymás kellő ismeretének 

meg nem léte ne jelenthessen problémát. Fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt a 

Képviselők között, illetve a Képviselet és a hallgatók között is, hiszen egymás megfelelő 

informálása az alapja mindennek.  

 

Az elmúlt egy évben olyan változások történtek a gazdaság területén, amelyek magukkal 

vonzzák azt, hogy a Képviseleten belül is változtatásokat eszközöljünk ezen a területen. A 

jövőben szeretnék egy stabil, jól működő rendszert létrehozni az adott gazdasági referenssel, 

hogy az elmúlt évek hiányosságait kijavítva, illetve a változásait megfelelően kezelve 

megtaláljuk a legjobb megoldást a rendezvények, illetve az alszervezetek támogatására.  

 

A kollégium területén történt változások, fejlesztések, illetve az egyre több feladat igényli, 

hogy elszakadjuk a hagyományosnak vélt feladatköröktől. Ennek érdekében változásokat kell 

eszközölni, igény esetén – eddig nem létező – bizottságot kell létrehozni a kollégiumi ügyek 

megfelelő ellátásához. Nemcsak a kollégium, hanem a Kari Diákjóléti Bizottság vezető poszt is 

változtatásokat igényel, hiszen a Bizottság vezető poszt évek óta változatlan, viszont a poszttal 

járó feladatkörök meglehetősen átalakultak, ez magával vonzza a poszt megváltoztatását, a 

feladatkörök szétválasztását, ezzel már nemcsak egy, hanem két személy foglalkoztatását 

igényelve a pályázati, és rendszeres szociális ösztöndíjak területén.  

 

A tavalyi év a nagy fluktuáció miatt kifejezetten nehéz volt, mind a régi, mind az újonnan 

bekerült Hallgatói Képviselők számára. A legfontosabb posztokon történtek olyan személyi 

változások, ahol a tudásátadás meg nem történte komoly problémát jelentett. Éppen ezért az 

oktatás terén a legfőbb cél az alapvető feladatok elvégzése, a megfelelő tudás önerőből való 

megszerzése volt. Egy év alatt egy olyan tudásában szilárd rendszer jött létre, amely adottságait 

a jövő évben felhasználva tudjuk a már átalakult ösztöndíjosztási rendszert továbbfejleszteni, 
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vagy épp a bizottsági munkákat újraéleszteni. Fontos, hogy a most induló Szakbizottságokban 

megfelelő tudású személyek képviseljék a hallgatók érdekeit, mert az elmúlt egy év 

tapasztalatai alapján a kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a Képviselet is nagyobb 

megbecsülésre tett szert oktatói részről is.  

 

Az elmúlt egy évben egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kari vezetéssel, akik partnerként 

tekintettek a Képviseletre, így számos dologban kérték a HK segítségét, véleményét. A 

jövőben is szeretném ezt a szilárdnak nevezhető kapcsolatot megtartani.  

A kapcsolatok terén sok dolga lesz a jövő évi Hallgatói Képviseletnek. Céljaim közé tartozik 

az Egyetemi Hallgatói Képviselettel egy gördülékeny, hatékony munkakapcsolat kialakítása, 

amelyben nagy szerepük lesz az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált két tagnak. Fontos 

lesz, hogy minél hamarabb ki tudják venni a részüket a bizottságok feladatiból, illetve 

projekteket tudjanak vállalni, amihez elengedhetetlen a megfelelő tudásátadás és 

tudásfejlesztés.  

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet mellett nagy hangsúlyt kell fordítani a BME másik hét 

karával való kapcsolatra is, ezzel is változtatva folyamatosan a GTK megítélésén, amely az 

elmúlt egy évben pozitív visszhangot keltett.  

 

Úgy gondolom, hogy a jövő évi Képviseletben fontos lesz a már jól bevált rendszerek 

megtartása, esetleges fejlesztése, finomítása. Viszont az elmúlt években nagyobb 

változtatásokra a Képviseleten belül nem került sor, de érezni lehet már az újításoknak igényét 

és szükségességét.  

A mindennapi feladatok elvégzése mellett fontos a folyamatos tudásbővítés, amelynek 

biztosítása érdekében erre külön kijelölt, tapasztalt személyt szeretnék választani a 

Képviseleten belül. Így az egy-egy poszt terén történő személyi változások, vagy az alap – 

minden Képviselőtől elvárt – tudás meg nem léte a jövőben nem jelenthet problémát.  

 

Budapest, 2018. november 25.  
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