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Grizák Máté
Elnökjelölt

Sziasztok!

Grizák Máté vagyok, negyedéves logisztikai mérnök 
hallgató és a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Kar Hallgatói Képviseteletének 2020. júniusa óta a 
gazdasági felelőse, valamint a Képvisletben történt 
személyi változások következtében ügyvivő jelleggel 
november óta az Egyetemi Hallgatói Képviseletben is 
tevékenykedem. Ezelőtt 2018. májusától 2020. júniu-
sáig a Képviselet juttatási-térítési felelősi pozícióját 
töltöttem be. A 2021-es tisztújításon szeretnék pályá-
zatot benyújtani a KJK Hallgatói képvisletének elnöki 
pozíciójára. A gazdasági és juttatási-térítési tapaszta-
lataim mellett elmúlt egy évben elnökhelyettesként 
volt alkalmam a Képviselet munkájának menedzselé-
sében is tapasztalatot szerezni, de emelett az ügyvivő 
EHK-s tevékenységem során a teljes HÖK rendszer 
működésére és jövőbeli stratégiai irányvonalaira vo-
natkozó ismereteket is tudtam szerezni.

A 2019/2020-as tanévben a juttatási-tértési terüle-
tekkel kapcsolatos kari és egyetemi szintű változások 
több, nem várt akadályt gördítettek az akkori Képvise-
let munkája elé. Az őszi félévben történő kari önkölt-
ségcsökkentés során alkalmazott metódus változása 
és a tavaszi vírushelyzet miatti Neptun rendszeren 
keresztül történő pályázásra való átállás, fokozott fi-
gyelmet és munkát kívánt meg részemről és a teljes 
Képviselet részéről egyaránt. Azonban ezek mellett is 
sikerült egy szinte évtizedesnek mondható projektet 
is lezárnunk, név szerint a Tanulmányi ösztöndíj elve-
inek módosítását. Sajnos a Térítési és Juttatási Sza-
bályzat 2019-es nyári módosítása után el kellett tér-
nünk az eredeti céltól, de ettől függetlenül is sikeresen 
megtörtént a változtatás és ennek eredményeképp a 
2020/21-es tanévtől kezdve már az új rendszer szerint 
történt az osztás. 

Ezek mellett azonban az megszokott, időszakos fel-

adatok ellátásáról továbbra is szükséges volt az gon-
doskodni, a Kari Diákjóléti Bizottság vezetőjeként és 
kari szociális referensként összesen négy eredmé-
nyes és javarészt zökkenőmentes szociális ösztöndíj 
pályázati időszakot tudhatok magam mögött, illetve 
az utánpótláskeresést is szem előtt tartva, sikerült a 
bizottság létszámát és aktivitását két év alatt növelni. 
Emellett pályázati referensként öt alkalommal bonyo-
lítottam le az aktuális közéleti felelőssel közösen az 
többször gyökeresen megváltozó Közösségi ösztöndíj 
pályázatot, valamint szintén öt alkalommal készítet-
tem el a Kari BME ösztöndíj pályázat bírálatát.

A 2020-as nyár folyamán gazdasági felelősként részt 
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vettem a Gólyatábor szervezésében és koordinálá-
sában mint társ-főszervező, melyet a körülmények-
hez képest sikerült a lehető legnagyobb mértékben 
egy átlagos nyári időszakban szervezetthez hasonló 
hangulatban lebonyolítani. Természetesen ez nem 
sikerült volna egy kiváló szervezői gárda nélkül, akik 
felkészültségükkel és fegyelmezettségükkel megmu-
tatták, hogy ilyen viszontagságos helyzetben is lehet 
egy ilyen színvonalas rendezvénnyel készülni a leendő 
elsőéves hallgatók számára. Sajnos a járványügyi kor-
látozások miatt a félév további részében szinte csak 
online rendezvényekkel tudtunk készülni a hallgatók 
számára.

Szintén a 2020-as nyári időszak folyamán aktívan részt 
vettem a KJK Dékáni Hivatala által kiírt pályázatok el-
készítésében, melyeknek az alapjait juttatási-térítési 
felelősként én készítettem el, de a végleges formátu-
mok kialakításában Valler Evelinnek és Kerényi Dávid-
nak jutott főszerep. Az egyik pályázat a Compass ösz-
töndíj, mely az önköltéges hallgatók tanulmányainak 
finanszírozásában nyújt segítséget, mivel az ösztöndíj 
nyújthat támogatást az alapdíj figyelembevételével 
is, ezért ez nagyobb mértékű támogatást enged meg, 
mint az önköltségi díj csökkentése. A másik pályázat 
a BME Közlekedésmérnöki Szakkollégium számára 
elkészített pályázat, melynek keretében a szakkol-
légium munkáját a KJK Dékáni Hivatala közvetlenül 
jutalmazza, mellyel a Képviselet által kezelt szakmai- 
és közéleti ösztöndíjakra fordított keretet közvetve 
támogatja és a szakkollégium rugalmasabb szabályok 
szerint oszthat a tagjai számára ösztöndíjat. 

A posztomhoz kötődő tevékenységek mellett, immá-
ron nem szociális referensként, de továbbra is aktívan 
részt vettem és a tapasztalatommal segítettem a Kari 
Diákjóléti Bizottság munkáját az elmúlt két félévben 
is. Sajnos a tavaszi féléves ösztöndíj leadását és bírá-
latát nagyban megnehezítette a Neptunos pályázati 

platform, de tapasztalatunkkal, mint KJK tudtuk se-
gíteni az EHK Külső Szociális Bizottságának munkáját 
is a bírálatot megkönnyítő folyamatok és eszközök 
kialakításával, így hozzájárulva ahhoz, hogy összegye-
temi szinten is a körülményekhez képest sikeres pá-
lyázati időszakot tudjunk magunk mögött.

A járványhelyzet miatt sajnálatos módon lecsökkent 
közösségi élet és törölt rendezvények következtében 
az elmúlt egy év alkalmat adott arra, hogy régóta ren-
dezésre váró, nagyobb szabású projekteket is meg-
valósítson a Képviselet. A legfontosabb a Képviselet 
honlapjának, a kozlekkar.hu helyzetének rendezése, 
mivel a régei felület már elavult, valamit többször 
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előfordul, hogy iPhone nyereményjátékokkal terhelt, 
amit sajnos a Kéviselet költségvetése már nem bír 
el, ezért a rendelkezésre álló időben többek között a 
honlap megújításán dolgoztunk. További újítás volt 
kommunikációs területen, hogy a 2020/21-es tanév-
től kezdődően bevezettük a heti hírlevelet, melyben 
a teljek kari hallgatóságot tájékoztathatjuk az adott 
tanítási hét legfontosabb infomrációiról. Emellett a 
Képviselet gazdasági stabilitásának, valamint a szak-
mai és közösségépítő események szervezési lehető-
ségeinek fenntartása és bővítése érdekében jogi és 
könyvelői segítséggel jelenleg is zajlik a BME Közle-
kedésmérnök Hallgatók Egyesületének rendbetétele. 
Ezek mellett folyamatosan zajlik a jelenlegi tanterv fe-
lülvizsgálatának és az új tanterv kialakításának utolsó 
fázisa, és amennyiben minden jól megy, a nyárra már 
kialakulnak az alapszakok új tantervei, mellyel a Kép-
viseletnek és a kari vezetésnek több mint egy éves 
közös munkája volt, de több hónapnyi azonban még 
előttünk áll, hogy a kialakult irány mindenki számára 
a legkedvezőbb lehessen. 

Jövőbeli terveim között szerepel, hogy a jelenleg meg-
kezdett és lezárt projektek eredményeivel a Képviselet 
aktívan és megfeleően dolgozzon tovább, de emellett 
az elmúlt egy év több hiányosságra és lehtőségre is rá-
mutatott. Nagyon sokszor ütköztünk olyan problémá-
ba, hogy egy-egy (főként oktatási jelleű) problémáról 
későn, nem teljes pontossággal vagy egyáltalán nem 
szereztünk tudomást, így a cselekvési lehetőségek is 
leszűkűltek, mire a probléma a Képviseletig eszkalá-
lódott. Ennek elkerülése érdekében, akár az online tér 
által nyújtott lehetőségeket kihasználva, a jövőben 
a részünkről sokkal proaktívabb kommunikációt és 
proaktívabb problémakeresést szeretnék elérni, mivel 
az idő minden szempontból kulcsfontosságú, ha arról 
van szó, hogy nem állnak fenn a megfelelő feltételek 
egy-egy tárgy ismeretanyagának teljeskörű elsajátí-
tásához és nem utolsó sorban sikeres teljesítéséhez. 

Emellett a következő egy évben kulcsfontosságú lesz 
a közösségépítő programok szerepe, hiszen már egy 
teljes évfolyamot fosztott meg a koronavírus a pezs-
gő és aktív első évtől és számos HaBár-bulitól és egy 
Kari Napoktól, de természetes ugyaennyire igaz ez a 
felsőbb évfolyamokra is, akik már tudják, hogy mi-
től fosztotta meg őket a vírushelyzet. Véleményem 
szerint a legnagyobb „ütést” a kari hagyományőrzés 
szenvedte el, hiszen az utolsó Szakestélyt közel más-
fél éve tartottuk, így ezen a téren rengeteg bepótolni 
valónk maradt.

Remélem, hogy a Tisztújító Szavazáson ismét bizal-
mat szavaztok nekem!



Dovicsin Péter
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Sziasztok!

Dovicsin Péter vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmér-
nöki Kar negyedéves logisztikai mérnök hallgatója. 2019 
májusa óta vagyok a Hallgatói Képviselet mandátumos 
tagja. Ez az év sok változást hozott számomra. Kezdet-
ben a Tankör- és Utánpótlásfelelős posztot töltöttem be, 
majd egy szervezeti átalakulást igénylő döntés következ-
tében az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjaként 
segítettem tovább a képviselet munkáját. Nem titkom, 
hogy továbbra is ezen a poszton szeretném folytatni a 
megkezdett munkáimat, de mielőtt ezeket részletezném, 
röviden összefoglalnám ezt a változásokkal teli idősza-
kot.

Egyetemi tanulmányaim második félévében nyertem fel-
vételt a Mentor Gárdába, aminek egy évig voltam büszke 
tagja. Ez idő alatt betekintést nyerhettem a gólyatábor 
szervezésébe, illetve az őszi és tavaszi féléves rendez-
vénysorozatok hátterébe. Így a tavaszi tisztújítást köve-
tően már nagyobb rálátással kezdhettem meg a mun-
kám, mint Tankör- és Utánpótlás felelős. Rengeteg új, 
addig nem ismert vezetői készségeimet kellett a felszínre 
emelnem mialatt ezt a posztot töltöttem be. Mire össze-
kovácsolódott az általam felépített Mentor Gárda és bele 
tudtunk volna lendülni a regisztrációs hetet követő őszi 
rendezvényekbe, illetve a tavasszal esedékes Gólyata-
nács felélesztésébe, addigra érkezett el a nem várt szer-
vezeti átalakulásunk. A 2019 októberében lezajlott időkö-
zi tisztújítást követően az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
delegáltja lettem. Így a rövid hazai pályafutásom után egy 
jóval mélyebb vízben kellett tovább eveznem. Hatalmas 
változást jelentett ez, de úgy vélem sikerrel tudtam tel-
jesíteni a feladataimat. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
februári alakuló ülésén bizalmat szavazott nekem és azó-
ta a Sport és Rendezvényfelelős posztot töltöm be. Az el-
múlt egy év során számtalan nehézséggel kellett szembe 
néznünk. Az egyik ilyen a koronavírus volt. A számos ren-

dezvényeink közül szerencsém volt egyet még jelenléti 
formában megrendezni, az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
nyári táborát tudhatom magam mögött. Illetve nemrégi-
ben tavasszal megtartottuk az első online képviselőknek 
szóló továbbképző napot.

A közelgő tisztújításon a jelenleg is betöltött EHK delegált 
posztot szeretném tovább vinni. Az elmúlt egy év alatt 
az említett két rendezvényünkön kívül egyik sem kerül-
hetett megrendezésre, az előttünk álló időben pedig na-
gyon remélem, hogy feloldásra kerülnek a korlátozások 
és bepótolhatjuk. Az itthon töltött időnek hála rengeteg 
időm van az elkövetkezendő egy év eseményein gondol-
kodni. Számos kari és egyetemi rendezvény szenvedte 
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meg a járványügyi korlátozások során hozott megszorí-
tásokat, de a következő egy év során ezen események be-
pótlása elengedhetetlen, a hagyományaink és közösség 
fenntartása érdekében. Megfelelő koordinációval mind-
ezt lehetségesnek tartom.

Köszönöm, hogy az előző évben bizalmat szavaztatok 
nekem, mindvégig igyekeztem a legjobb tudásom szerint 
elvégezni a rám bízott feladatokat.

Remélem idén is megtiszteltek a bizalmatokkal! 



Kocsi József
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Sziasztok!

Kocsi Józsefnek hívnak és jelen motivációs leve-
lemmel szeretném jelöltetni magamat az egyik 
Egyetemi Hallgatói Képviselői posztra, valamint 
röviden összefoglalni az eddigi tevékenységeimet.

Jelenleg 2 éve töltöm be az Oktatási és tanulmányi 
felelős posztot, amely időszak során nagyon sokat 
tanulhattam a HÖK rendszer működéséről, a kü-
lönféle Szabályzatok megismeréséről, valamint az 
Egyetemi és Kari Bizottságok működéséről. 

Oktatási felelősként ezen időszak alatt a képes-
ségeimhez, tudásomhoz és időbeosztásomhoz 
mérten igyekeztem a minden felmerülő problémát 
és kérdést megoldani, megválaszolni. Feladataim 
közé tartozott a ZH naptár készítése, Oktatókkal 
való kommunikáció folytatása, Oktatási Dékánhe-
lyettes Úrral való egyeztetés különféle kérvények 
és problémák ügyében.

Úgy gondolom, hogy ezen feladatokat maximáli-
san elláttam és a lehető legjobb megoldásokat si-
került választani, bár itt szeretném megjegyezni az 
online oktatás sajátosságait. Úgy gondolom, hogy 
mivel mind a számonkérések mind a vizsgák java-
részt online formában valósultak meg az elmúlt 1 
évben, így az Oktatók is rugalmasabban kezelték a 
hallgatók változtatási szándékait. 

Ami a projekteket illeti két nagyobb feladatba sike-
rült belefogni az elmúlt év során, az egyik a kCore 
ami lényegében egy online hallgatói segédanyag-
tárhely, a másik pedig a Tantervfelülvizsgálat. 
Elsősorban ami a nagyobb szerepet kapta, az a 
Tantervfelülvizsgálat, amely során felmértük a 
hallgatói igényeket, majd rendszerezve továbbí-
tottuk a Dékáni Hivatal, illetve tanszékek felé. Az 

utóbbi pár hónapban sikerült is nagy léptékben 
haladni a projekttel és a szakbizottságoknak az 
új BSc tantervi hálókat elkészíteni. Jelenleg a tan-
tárgyi adatlapok elkészítése, és a kompetenciák 
hozzárendelése zajlik a tárgyakhoz és várhatóan a 
következő hónapokban elkészülhet az új tanterv, 
amit már a 2021 szeptemberében beiratkozott 
hallgatók tudnak teljesíteni. Úgy gondolom, hogy 
az Oktatók is nagyban kíváncsiak a hallgatói véle-
ményekre, ezért több egyeztetésen is részt vehet-
tem én is, ami során a kérdéses pontokat át tudtuk 
beszélni és beleláthattam egy projekt megvalósí-
tásának lépéseibe.
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A másik nagyobb projekt, ami készülőben van az 
pedig a kCore, ami jelenleg is tantárgyak feltöltése 
alatt áll. Sajnos ezzel kapcsolatban nem nagyon 
tudok többet mondani, igyekszünk mihamarabb 
elkészíteni és rendszerezni a tárgyakat, hogy ti is 
használatba tudjátok venni. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy nagy segítséget kaptam Tóth Janká-
tól, aki jelenleg a Képviselet Tanácskozási Jogú 
tagja.

Ami talán az operatívabb dolgokon túlmutat az a 
jelenleg futó 2 projekt a Külső Oktatási Bizottság-
ban. A KOB tagjai a kari oktatási referensek, illetve 
az EHK oktatási referense. Jelenleg egy egységes 
egyetemi szintű tárgygráf elkészítése van folya-
matban, valamint a OHV értékelésben rejlő lehető-
ségek kihasználása, illetve azok közelebbi megis-
mertetése a hallgatókkal.

Úgy gondolom, hogy tapasztalataim alapján meg-
értem arra, hogy az EHK berkein belül a kari érde-
keket képviseljem és tudásommal tovább segítsek 
mind kari szinten, mind egyetemi szinten a hallga-
tók. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat és 
remélem újra bizalmat szavaztok nekem immáron 
már egy másik poszton.



Tóth Janka
Oktatási és tanulmányi felelős jelölt

Sziasztok!

Tóth Janka vagyok, első éves közlekedésmérnök 
hallgató, és motivációs levelemmel szeretném je-
lölni magam a Hallgatói Képviselet oktatási és ta-
nulmányi felelős posztjára. 

Tanulmányaimat 2020 szeptemberében kezdtem 
meg a Karon, és a lehetőségeket legjobban kihasz-
nálva igyekeztem egyből bekapcsolódni a közös-
ségi életbe is. Októbertől még csak öntevékeny 
körnek, decembertől már a Kari Diákjóléti Bizott-
ságnak is tagja voltam, ahol aktívan tevékenyked-
tem, és szociális pályázatok bírálásával foglalkoz-
tam. Január végén a Hallgatói Képviselet bizalmat 
szavazott nekem, és azóta tanácskozási jogú tag-
ként különböző projektekben és feladatokban ve-
szek részt, ezzel segítve a munkájukat. Ez idő alatt 
jobban megismertem minden képviselő munká-
ját, az egyes posztokat és az azokkal járó felada-
tokat. Átfogó képet kaptam a HK működéséről, a 
szabályzatokról, és rájöttem, mennyi munkát és 
időbefektetést igényel a képviselet tagjának lenni. 
Részt vettem tréningeken és továbbképzéseken, 
amik fejlesztették a képességeimet és szélesítették 
a tudásomat a HÖK rendszerrel kapcsolatban. Ér-
deklődésemet már a legelején az oktatási és tanul-
mányi felelős poszt keltette fel, ezért igyekeztem 
az azzal kapcsolatos munkába jobban bekapcso-
lódni. Foglalkoztam a KCore fejlesztésével és tan-
anyagok rendszerezésével, hallgatói problémák 
megoldásával, valamint beleláttam az új tanterv 
elkészítésébe is. Úgy gondolom, a jelenlegi mandá-
tumos tagok mellett sok hasznos dolgot tanultam, 
és az elsajátított tudást is hasznosítva precízen és 
pontosan tudnám ellátni a képviselői feladatokat. 
Emellett nyitott vagyok az új megoldásokra és öt-
letekre, és magamat egy rugalmas, empatikus és 
nyitott embernek tartom. Szeretek és tudok is csa-

patban dolgozni, amit tanácskozási jogú tagként 
is hasznosítottam, be tudtam illeszkedni a képvi-
seletbe, és a jövőben képviselőként is jól együtt 
tudnék működni a társaimmal. Jó kommunikációs 
képességekkel rendelkezem, amik szerintem elen-
gedhetetlenek a poszt betöltéséhez, hiszen csak 
így lehet megfelelő kompromisszumra és ered-
ményre jutni az oktatókkal.  Jelentkezésemben 
elsősorban a hallgatók érdekének képviselése és 
segítése motivált, szeretném, ha a kommunikáció 
minél gyorsabb és hatékonyabb lenne hallgatók 
és oktatók, illetve hallgatók és képviselők között. 
Célom, hogy minden hallgató problémájára a le-



Tóth Janka
Oktatási és tanulmányi felelős jelölt

hető legjobb megoldást találjuk. Terveim között 
szerepel, hogy képviselőként az általános napi fel-
adatok ellátása mellett szeretném eljuttatni a KCo-
re-t a végleges állapotába és azt minden hallgató 
számára elérhetővé tenni, valamint új projektekkel 
mindenki tanulmányait segíteni. Szeretem magam 
új helyzetekben kipróbálni, és új tudásra, tapaszta-
latokra szert tenni, emellett mások segítése is min-
dig fontos volt számomra. Éppen ezért gondolom, 
hogy alkalmas lennék a következő egy évben a 
Hallgatói Képviselet oktatási és tanulmányi felelős 
posztjának betöltésére.

Remélem elnyerem tetszéseteket és bizalmat sza-
vaztok nekem!



Tari Balázs
Oktatási és tanulmányi felelős jelölt

Tari Balázs vagyok, másodéves Autonóm Járműirá-
nyítási Mérnök MSc hallgató, 2015 óta a kar hallgató-
ja. Az évek során mindig is aktívan részt vettem a kar 
életében. Tevékenykedtem többek között a Baross 
Rádióban, két évig voltam mentor, konzultációkat 
tartottam, és többen ismerhettek a Logikai hálózatok 
nevű tárggyal kapcsolatban is. Kis túlzással azt lehet 
mondani, hogy egy valami nem voltam még: hallgatói 
képviselő.

Ez nem véletlen. Általában inkább HK-szkeptikus 
voltam, mint sem, így a képviselet munkájába sem 
akartam belefolyni. Jó magyar szokás szerint sosem 
voltam teljesen elégedett azzal a munkával, amit a 
felettem levők művelnek. Azonban a közösségért való 
cselekvés sosem állt távol tőlem. A mesterképzésből 
két félévem van hátra, ami pont egy képviselői man-
dátum kitöltési ideje. Ezután reményeim szerint PhD-
sként folytathatom kari pályafutásomat, amivel okta-
tói tevékenység is jár, így mikor meghallottam, hogy 
idén üresedik az oktatási és tanulmányi felelős pozí-
ció, kis hezitálás után úgy döntöttem, hogy elindulok. 
Így az is kiderül, hogy az aggodalmaim jogosak voltak, 
vagy sem. Elvégre, ha az ember meg sem próbálja, ak-
kor a lehetőségei 100%-át kihagyja.

Az itt töltött éveim alatt beleláthattam abba, hogyan 
működnek a dolgok (habár sajnos nem annyira mé-
lyen, mint amennyire optimális lenne). A különböző 
tanszéki kutatások, projektek, illetve az egy félévnyi 
tanítás alatt úgy érzem, sikerült az oktatók (legalábbis 
egy részénél) tiszteletet kivívnom, valamennyire isme-
rik a nevemet.  Mivel már az alapképzést elvégeztem, 
és tekintve, hogy a problémás tantárgyak nagy része 
BSc-s tárgy, így személyesen nem vagyok érdekelt 
azokban, ilyen vád nem érhet oktatói oldalról. Ezek 
által remélhetőleg sokkal konstruktívabban állnának 
hozzá a nézeteltérések tisztázásához.

Tisztában vagyok azzal, hogy amire jelentkezem, egy 
rendkívül felelősségteljes pozíció, amely minden hall-
gató egyetemi életére kihatással lehet. Szeretném az 
egész kar érdekeit szolgálni, amiről ábrándos idealis-
taként rengeteg ötletem, elképzelésem van, azonban 
nem szeretnék felelőtlen ígérgetésekbe sem bonyo-
lódni. Szeretném, hogy normalizálódjanak a viszo-
nyok az általánosan problémásnak titulált tantárgyak 
esetében, mint amilyen például a Mechanika 1. Ebben 
a félévben sajnos már nem tudok csodákat ígérni, 
azonban aktívan tevékenykedni fogok az érdekében, 
hogy a következő (remélhetőleg jelenléti oktatásban 
megkezdett), őszi félévben ezen tárgyak lefolyása is 



Tari Balázs
Oktatási és tanulmányi felelős jelölt

mindenki számára kielégítő legyen. A KCore-ral kap-
csolatban sem tudok ígérni semmit, mert minden év-
ben megígérik, hogy „na, idén már tényleg elkészül!”. 
Én ilyen elhamarkodott kijelentéseket nem szeretnék 
tenni (ettől függetlenül úgy hallottam, hogy idén talán 
már tényleg elkészül :D).

Amit teljes bizonyossággal meg tudok ígérni, az az, 
hogy a feladataimat lelkiismeretesen, a hallgatók ér-
dekeit szem előtt tartva, a lehető legjobb tudásom és 
lehetőségeim szerint fogom végezni. Remélem, hogy 
bizalmat fogtok szavazni a számomra, és remélem azt 
is, hogy egy kicsivel jobb hellyé tudom tenni szeretett, 
szebb napokat is megért karunkat.

“Ne kritizálj! Maradj csendben, vagy csináld meg job-
ban!”



Lévai Tamás
Közéleti felelős jelölt

Sziasztok!

Lévai Tamás vagyok a Kar negyedéves járműmér-
nök hallgatója. Az előző két év során úgy is talál-
kozhattatok velem, mint a kari Hallgatói Képvise-
let Közéleti felelőse és Sport-felelőse. 

Képviseleti tevékenységeimet 2019 májusában 
kezdtem meg, még egy merőben más csapattal. Az 
elmúlt két év során nagyon sok mindenen ment át 
a Képviselet és mi Hallgatók is. Tavaly júniusban 
egy nagyon energikus és céltudatos csapat állt fel, 
melyet mutat, a sikeresen megrendezett gólyatá-
bor és az azt követő regisztrációs heti programso-
rozat is. Persze nem volt könnyű, hisz a covid ár-
nyékában kellett megkezdnünk a munkát.

Az elmúlt időszak alatt, mint az egyik alapfel-
adatom, folyamatosan kapcsolatot tartottam a 
kari öntevékeny körökkel és a Közlekedésmérnö-
ki Szakkollégiummal egyaránt. Egyik első nagy 
hangvételű feladat, mint máskor is, a Közösségi 
Ösztöndíj bírálata volt, melyet már Valler Evelinnel 
közösen vittünk véghez. A vírushelyzet ellenére is 
sok kör megtalálta a lehetőséget a tevékenykedés-
re és arra, hogy segítsék a közéletet előre lépni. Ezt 
mutatja a sok-sok sikeres pályázat is. A múlt évi 
beszámolómban beharagozott Közösségi Ösztön-
díj pontrendszer felülvizsgálatát is sikerült véghez 
vinnünk a körök vezetőivel és Evelinnel.

Miután 2020 augusztusában visszatérhettünk a 
kollégiumba és ezzel legalább részben a rendes 
kerékvágásba, elkezdhettem egyik új feladatomat, 
a Hallgatói Iroda vezetését.  Szeptemberben 3 új 
és 2 már korábban is tevékenykedő irodai asszisz-
tenssel kezdtük meg a munkát. A szokásos szakes-
tély invitáció és más rendezvénybelépők árusítása 
most elmaradt, de ez senkinek se szegte kedvét. 

Sikeresen végigfutott egy irodai eszközbeszerzés 
melyből a Hallgatói Irodán kívül természetesen az 
öntevékeny körök is megkapták amire szükségük 
volt.

Általános feladataim mellett több futó projectben 
is részt vettem. Ezek közül a legjelentősebb a tan-
terv felülvizsgálat volt. Itt, mint a képviselet egyet-
len járműves tagja, kötelességemnek éreztem, 
hogy megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni a 
helyzetből. Többször is egyeztettük a témában, 
mind képviselet szinten, mind a Járműmérnö-
ki Szakbizottságban a kar válogatott oktatóival. 



Lévai Tamás
Közéleti felelős jelölt

Bízom benne, hogy sikerült egy modern és élhe-
tő tantervet megalkotni és a hallgatók értékelni 
fogják erőfeszítéseinket. Másik nagy project a 
Hallgatói Képviselet honlapjának megújítása. Itt 
célom volt, hogy az öntevékeny körök egy kicsivel 
több teret kapjanak és jobban megmutathassák 
mindazt, amivel várják a lelkes hallgatókat akár 
csak szórakozni, akár tenni akarnak. Harmadik, de 
kicsit sem elhanyagolható feladat pedig a kollégi-
umi konditeremmel kapcsolatos. A Sportközpont 
munkatársai a bezárás alatt sem tétlenkedtek, így 
míg a Baross üres volt felújításra került a konditer-
münk padlózata.

A soron következő tisztújító szavazáson ismét a 
Közéleti felelős posztját szeretném megpályázni, 
mert úgy érzem tudnám még segíteni az itt folyó 
munkát. Szeretném a lehető leggördülékenyebbé 
tenni a körök számára az újraindítást, mert bízom 
benne, hogy szeptembertől már visszatérhetünk 
abba a szeretett életünkbe, amit már több mint 
egy éve magunk mögött kellett hagynunk.

Köszönöm, hogy az előző tisztújítás során bizalmat 
szavaztatok nekem, remélem elégedettek voltatok 
a munkámmal. Én nagyon élveztem a közös mun-
kát. Örömömre szolgálna, ha a következő időszak-
ban is képviselhetnélek titeket, mint a KJK Hallga-
tói Képviseletének Közéleti felelőse.



Józsa Alex
Gazdasági felelős jelölt

Sziasztok!

Józsa Alex vagyok, harmadéves közlekedésmér-
nök hallgató, és ezzel az éves beszámolóval sze-
retném jelölni, valamint bemutatni magam, hogy 
elnyerjem a hallgatók bizalmát, hogy a Képviselet 
Gazdasági felelősének válasszanak. 

Felsőoktatási tanulmányaimat 2018 szeptembe-
rében kezdtem el a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki 
és Járműmérnöki Karán. Kezdetben nem igazán 
vettem részt a közösségi életben, mivel albérlet-
ben laktam, viszont az első félévem vége felé kö-
zeledve egyre jobban vonzottak a karon zajló ese-
mények és a társaság.  Képviseleti érdeklődésem 
2020. januárjában kezdődött, amikor jelentkeztem 
Tanácskozási jogú tagnak, hogy mélyebben meg-
ismerhessem a Kar működését. A Hallgatói Képvi-
selet végül bizalmat szavazott nekem, így felvételt 
nyertem, ezáltal időm nagy részében igyekeztem 
projekteket vállalni és mindenben segítségükre 
lenni az akkori Képviselőknek. Ebben az időszak-
ban minden mandátummal rendelkező tag mun-
kájába beleláthattam. 

Tanácskozási jogú tagságom után elérkezett az 
Éves Tisztújító Szavazás, ahol meg lettem szavaz-
va a Kar Kommunikációfelelősének. Véleményem 
szerint ez a poszt az egyik legfontosabb, ugyanis 
a hallgatókat mindig megfelelő módon és időben 
kell tájékoztatni. Ha ez nem így történne, hatalmas 
fejetlenség alakulna ki, ezért az előző 1 évben cé-
lom az volt, hogy Hallgató társaim mindig időben 
értesüljenek a számukra fontos információkról. 
Igyekeztem különböző szponzorok megkeresé-
sével magasabb színvonalra helyezni a kari ren-
dezvényeket, azonban a koronavírus időszaka ke-
resztülhúzta a számításokat, így ezen a téren nem 

tudtam teljes mértékben kibontakozni. Feladata-
im közé tartozott még az Erasmus+ pályázatok el-
bírálása, és elmondható, hogy az összes pályázott 
Hallgató sikeresen elnyerte az ösztöndíjat.

Mialatt a Képviselet Kommunikációfelelőse vol-
tam, a poszthoz kötődő feladatok mellett több 
projektben is részt vettem. Egy kisebb projekt volt 
a heti hírlevél elindítása a Hallgatói Szolgáltatási 
Igazgatóság közreműködésével, melynek segítsé-
gével minden Hallgatóhoz el tudjuk juttatni a leg-
fontosabb információkat az adott hetekre levetít-
ve, legyen szó akár pályázatokról vagy akár online 
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rendezvényekről. A legnagyobb projekt képviselői 
pályafutásom során pedig a Hallgatói Képviselet 
új, vírusmentes honlapjának kialakítása. A hon-
lap létrehozásában sok hátráltató tényező volt, 
de úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat si-
került megoldanunk. A felület még nincs 100%-os 
állapotban, viszont már csak pár lépés van vissza 
a hivatalos üzembe helyezéshez. A projektek mel-
lett több online rendezvényt is megszervezhettem, 
melyek rendkívül sikeresen zajlottak, emellett ma-
gas érdeklődés volt tapasztalható. Ilyen rendez-
vény volt az Online MSc Tájékoztató és az Online 
Szakirányválasztó Fórum.

Jövőbeli céljaim között szerepel mandátumos te-
vékenységem folytatása, azonban nem Kommu-
nikációfelelősként, hanem a Képviselet Gazdasági 
felelőseként szeretnék elindulni az idei Tisztújító 
Szavazáson. Még másodévesként jelentkeztem a 
Rendezvényszervező Bizottságba, aminek ered-
ményeként belecsöppentem az igazi egyetemi 
életbe. Közel 1,5 évig voltam tagja a bizottságnak, 
ez idő alatt elmondhatom, hogy egy rendkívül 
összeszokott csapattal rengeteg sikeres rendez-
vényt tudhatunk magunk mögött. A bizottságban 
eltöltött idő alatt is már érdekelt a rendezvények 
gazdasági háttere, Képviselőként pedig még job-
ban beleláthattam a költségvetések kialakításába, 
valamint a gazdasági háttérszervezetek működé-
sébe.

Szeretnék a jövőben is a lehető legtöbb dologban 
rendelkezésetekre állni, ezáltal bízom benne, hogy 
ismét elnyerem a bizalmatokat, és a későbbiekben 
megszavaztok a Hallgatói Képviselet Gazdasági fe-
lelősének!



Nagy Fruzsina Bella
Rendezvényfelelős jelölt

Sziasztok!

Nagy Fruzsina vagyok, harmadéves logisztikai mér-
nök hallgató és 2020 júniusa óta a Hallgatói Képvise-
let rendezvényfelelőse.

Gólya korom óta igyekszem aktívan részt venni a köz-
életben. Ezt alátámasztja, hogy 2019 februárjában 
csatlakoztam a Rendezvényszervező Bizottság lelkes 
kis csapatába. Minden rendezvény tervezésében és 
szervezésében aktívan részt vettem. 2020 januárjá-
ban jelentkeztem a HK tanácskozási jogú tagjának, 
ahova szerencsére felvételt nyertem és beleláthat-
tam a HK gyakran szép, de olykor nehéz munkájába 
is. 

Az előző év júniusában megválasztottatok mandátu-
mos tagnak, amiért a mai napig hálás vagyok. Őszin-
tén megmondva, félve kezdtem hozzá a kis csapa-
tom összeválogatásának, mert RB-s társaim, néhány 
embert leszámítva, mindannyian búcsút intettek a 
bizottságnak, így egy teljesen új csapatot kellett ösz-
szerakni. Szerencsére, a várakozásokat felülmúlva, 
szép számmal jelentkeztek érdeklődők. A bizottság 
összeválogatása után, elődömet követve, akire a mai 
napig felnézek, fő célommá vált a csapat baráti tár-
sasággá kovácsolása. Ennek érdekében csapatépí-
tő hétvégét és több közös programot is tartottunk, 
hogy a közeljövőben megtartandó gólyatáborra már 
összeszokott gárdaként érkezzünk. Véleményem sze-
rint ez sikerült és bízom benne, hogy ti is, RB-sek, így 
gondoljátok. 

Augusztusban elérkezett a nagyon sok kérdést és 
kételyt megelőző gólyatábor. Az igazat megvallva, 
sok álmatlan és átizgult éjszakám volt ebben a ren-
dezvényben, de szerencsére mindig volt mellettem 
valaki, aki biztatott és támogatott. A csapások nem 
kíméltek minket a tábor ideje alatt sem, de a szerve-

zői gárda felnőtt a feladathoz és minden ilyen esetet 
a lehető legjobban kezelt le, amiért nagyon hálás 
vagyok nekik és büszke vagyok rájuk. Bízom benne, 
hogy minden résztvevő jól érezte magát és a tábor 
beváltotta a hozzá fűzött reményeiteket. 

Gólyatábor után, rögtön nekiláttunk a regisztrációs 
hét szervezésének.  Igyekeztünk mindent alaposan 
átgondolni és megtervezni, azonban a COVID közbe-
szólt. A reghéten konkrétan minden percről-percre 
változott. Utánpótlásfelelős képviselőtársammal 
minden erőnkkel azon voltunk, hogy ezeket a válto-
zásokat kellőképpen lereagáljuk és alkalmazkodjunk 
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hozzájuk. A rugalmas szervezőtársaimnak köszönhe-
tően, bízom benne, hogy a körülményekhez képest, 
sikerült felidézni a reghetek hangulatát. 

Az elkövetkező időkben sajnos nem lehetett rendez-
vényeket tartani, de az online térben végig jelen vol-
tunk és vagyunk a játékainkkal és kvízeinkkel. Öröm 
látni, hogy nagyon sokan részt vesztek ezeken és 
nagyon jól esnek a pozitív visszajelzéseitek. Az RB-t 
tekintve, ez vált az online csapatépítők időszakává. 
Teamsen tartott közös beszélgetések, iszogatások 
és karácsonyi húzás szépítette meg az otthon töltött 
időt. Emellett fő feladatomnak tekintettem és a mai 
napig tekintem a csapatom motiválását és igyek-
szem velük minél többször éreztetni, hogy rám szá-
míthatnak. 

Sajnos ez az év egyáltalán nem úgy alakult, ahogy 
szerettem volna, de igyekeztem kihozni belőle a ma-
ximumot. A következő választáson szeretnék ismét 
indulni a rendezvényfelelős posztért, mert érzem, 
hogy van még bennem és nem volt lehetőségem 
megmutatni és kipróbálni mindent, amit szerettem 
volna. Bízom abban, hogy ismét bizalmat szavaztok 
nekem és támogatjátok ambícióimat.



Gombás Bálint
Kollégiumi felelős jelölt

Sziasztok!

Gombás Bálint vagyok harmadéves logisztikai 
mérnök hallgató. A Karunkon 2019 tavaszán kezd-
tem közéleti tevékenységeket végezni, amikor is 
sikeresen felvételt nyertem a Rendezvényszervező 
Bizottságba, ahol a kari rendezvények kitalálásá-
ban, megvalósításában, illetve lebonyolításában 
vettem részt.

A Hallgatói Képviselet munkáját tanácskozási jogú 
tagként kezdtem el segíteni 2020 januárjában. Pár 
hónap alatt sikerült belelátnom a képviseleti fel-
adatkörökbe és projektekbe, amelyekben szívesen 
segítettem. A tanácskozási jogú tagként a kollégiu-
mi felelős poszt nőtt legjobban a szívemhez, ezért 
júniusban erre a tisztségre jelentkeztem.

Kollégiumi felelősként sikerült jó kapcsolatot ki-
alakítanom a kollégium gondnokával, a portások-
kal, illetve a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 
kollégiummal foglalkozó alkalmazottjaival. A kol-
légiumi mentorokkal sikerült megtalálni a közös 
hangot és véleményem szerint a Kollégiumi Bizott-
sággal sikerült a fellépő problémákra optimális 
megoldást találni. 

Nagyon örültem, hogy augusztusban a márciusi 
kiköltöztetés után újra nyithatta kapuit a szeretett 
Baross Palotánk. Ekkor bár még nem sok hallgató-
val, de újra indult a kollégiumi élet és ennek hála 
szeptemberben gördülékenyen tudtuk beköltöz-
tetni az újonnan jött gólyákat és a régi motoros 
visszatérőket is. Ezúton is szeretném megköszönni 
a kollégiumi mentorok és a képviselő társaim se-
gítségét!

Az őszi félévben sikerült a számunkra is új és gyak-
ran változó kormányrendeleteknek eleget tenni. A 

kollégisták gyorsan és jól alkalmazkodtak az friss 
szabályokhoz. 

A novemberi kiköltöztetés rosszul és nagyon hir-
telen ért mindenkit, de azt elmondhatom, hogy a 
márciusihoz képest gördülékenyebben és nagyobb 
tapasztalattal tudtunk nekiállni a kiköltözés szer-
vezéséhez. Ezáltal jobban sikerült lemenedzselni a 
helyzetet, remélem ezt Ti is így éltétek meg.

November óta bár csak Rektori lakhatási kérvény-
nyel tudnak a Kármán Tódor, illetve a Schönherz 
Kollégiumban hallgatók lakni, mindig újabb fela-



Gombás Bálint
Kollégiumi felelős jelölt

datot keresek vagy újabb feladat talál meg. Jelen-
leg az online térben megoldható, hosszabb, illet-
ve több egyeztetést igénylő projektjeim vannak, 
amiket a képviselőtársaimmal vagy a kollégiumi 
mentorokkal együtt oldunk meg. Ilyen nagyobb 
projektek az új honlap kialakítása és egy Baross 
How To elkészítése, ami az új beköltözőknek segí-
tene gyorsabban beletanulni a kollégiumi életbe 
és reményeink szerint a rutinosabb kollégistáknak 
is segíteni fog az esetlegesen felmerülő problémák 
orvoslásában.

Motivációim közé tartozik a felsorolt projekteknek 
a befejezése, illetve egy olyan éves mandátum 
letöltése kollégiumi felelősként, amikor többet 
élvezhetjük a Baross Palotát és nem csak távolról 
tudok a segítségetekre lenni. Ezért jelentkezem 
újra a Hallgatói Képviselet Kollégiumi felelősének. 

Végezetül szeretném megköszöni, hogy az elmúlt 
évben bizalmat szavaztatok nekem és remélem 
idén is elnyerem a támogatásotokat! 



Valler Evelin
Juttatási-térítési felelős jelölt

Sziasztok!

Valler Evelin vagyok, harmadéves közlekedésmérnök 
hallgató, valamint a Hallgatói Képviselet Juttatási-té-
rítési felelőse.

Közéleti tevékenységeimet a Rendezvényszervező 
Bizottság tagjaként kezdtem el, ahol körülbelül más-
fél évig voltam aktív tag. Már itt is lehetőségem volt 
megtanulni, hogy mi milyen felelősséggel jár, milyen 
csapatban együtt dolgozni a hallgató társaimmal. Ezt 
követően tanácskozási jogú tagként vehettem részt a 
Képviselet munkájában, mely során lehetőségem nyílt 
minden posztot jobban megismerni és átlátni. Már ek-
kor tudtam, hogy a Juttatási-térítési felelős pozíció áll 
hozzám a legközelebb, és a Tisztújítón is erre szeretnék 
elindulni. 

2020. júniusában bizalmat szavaztak nekem, és man-
dátumos taggá váltam. Sajnos a világjárvány számos 
új megpróbáltatások elé állította a Képviseletet, online 
ülések, online tevékenységek, online kapcsolattartá-
sok. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére is két sikeres 
szociális időszakot tudhatok magam mögött, melyek 
során immár referensként vettem részt, és koordinál-
tam a Kari Diákjóléti Bizottságot. Számos érdekes és 
fontos projektbe tudtam bekapcsolódni ez idő alatt. 
Ilyen például az új egyetemi pályázati rendszer, a MŰ-
EPER projektje, vagy a Rendszeres szociális ösztöndíj-
hoz kapcsolódó Igazoláslista, illetve a pontrendszer 
felülvizsgálata. Az Egyetemi-, illetve a Külső Szociális 
Bizottságban is vállaltam folyamatosan projekteket, 
melyekkel segíteni tudtam a bizottság munkáját, ezzel 
megkönnyítve a hallgatók elé állított nehézségeket. 
Referensi pozíciómból adódóan mindig szem előtt 
tartottam azt, hogy a KJK hallgatói számára biztosíta-
ni tudjam a lehető legkedvezőbb feltételeket, és igye-
keztem mindig kompromisszumképes lenni annyira, 
amennyire csak a különböző szabályzatok és a megkö-

tések engedik. Ugyan most egy nehéz félévet hagytunk 
magunk mögött a neptunos pályázás adta nehézségek 
miatt, de egyetemi szinten szerencsére a KJK-n volt a 
legkevesebb probléma, mely ismét egy hatalmas len-
dületet és motivációt adott számomra.

Pályázat területen is több sikert értünk el. Ezek között 
szerepel a Dékáni Hivatal közreműködésével létrejött 
Compass ösztöndíj, mely az önköltséges képzésen lévő 
hallgatók számára nyújt segítséget. Továbbá létrehoz-
tunk a Közlekedésmérnöki Szakkollégium számára 
is egy új ösztöndíjat, mely által a Közösségi ösztöndíj 
pontértéke megnövekedett, valamint a Szakkollégium 
tagjai is tevékenységüknek megfelelő ösztöndíjban 
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tudnak részesülni. Időközben a Közlekedésmérnöki 
szakbizottság delegáltjává is váltam, ahol oktatóinkkal 
együtt a tantervfelülvizsgálat során kialakítottunk egy 
új tantervet, különös figyelmet fordítva a jelenleg prob-
lémás tárgyakra, kurzusokra, követelményekre. 

A következő Éves Tisztújító Szavazáson is Juttatási-té-
rítési felelősi pozícióra adom le a jelölésemet, hogy a 
megszerzett tapasztalataimmal a Képviselet munkáját 
segíteni tudjam. Jövőbeni terveim között szerepel, 
hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat még 
átláthatóbbá és gördülékenyebbé váljon, és minél ke-
vesebb problémába ütközzenek a pályázók. Ezek mel-
lett az utánpótlás keresést is szem előtt tartva célom 
egy bírálói tudásbázis kialakítása, mely egy esetleges 
poszt átadás során nagy segítséget nyújthat az új refe-
rensnek. Ebből kifolyólag tovább szeretném bővíteni a 
KDJB létszámát, hogy minél többen beleláthassanak a 
bírálás folyamataiba.

Remélem, ismét bizalmat szavaztok nekem!



Gönczöl János
Kommunikációfelelős jelölt

Tisztelt Diáktársak!

Már a születésemkor a kórházban is a legkisebb 
négyzetek elvét mondtam el felsírás helyett. Ott 
tudtam igazán, hogy én erre a karra születtem. 
Oviban is kommunikáció volt a jelem, ezért gon-
doltam, hogy kipróbálom magamat itt is. 

Számos tapasztalatom van ezen a téren, főleg on-
line közegben! Biztosíthatlak titeket, hogy nincs, 
aki nálam több ban-nal rendelkezik, de természe-
tesen tanultam a hibáimból, és most már kívülről 
fújom az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, de 
nem is untatlak benneteket ezzel tovább, kedves 
diáktársaim.

 A legfontosabb a bizalom! Nálam nem vész kárba 
semmi! Ez igaz az információkra is, hiszen mégis 
csak a kommunikációért felelős posztra jelentke-
zem.

Emellett meg kell említsem, hogy a középső nevem 
a rugalmasság, és ehhez tartani is fogom magam. 
Ha rendkívüli helyzet adódik, legjobb tudásom 
szerint fogok hozzáállni, és arra megoldást keres-
ni. Ehhez meg is vannak a szükséges kompetenciá-
im. Volt már dolgom szponzorokkal és szponzorá-
cióval is, főleg sportolói múltam részeként.

Ha a kar népszerűsítéséről van szó, akkor pedig 
igazán én vagyok a ti emberetek. A reklámozás 
és marketing a szívemhez egyik legközelebb álló 
téma. Remekül szerkesztek videókat és képeket, 
de persze ezek elbírálását is így végzem. A tökéle-
tességre törekszem, elvégre mérnök leszek. Igen, 
ez pontosan azt jelenti amire gondoltok: Meme-ek, 
meme-ek, minden mennyiségben! Nem csak a Fa-
cebook és az Instagram szűk körében terjeszteném 
a KJK szentírását, hanem a többi social media 

platformon is emberek tömegeihez juttatnám el 
dicső eszméinket. 

A csillagokat is le fogom hozni az égről!

Erre az egyszerű, azonban nagyon is frappáns 
mondatra alapozva a jelentkezésemet, kérlek 
benneteket, kedves kartársak, hogy voksotokat 
mellettem tegyétek le. Lelkesen, meme-ekkel teli 
mappával nézek elébe a közös munkának, ameny-
nyiben mellettem döntötök!

Együtt sikerülni fog! Szavazz Te is a rám!



Kollár-Nagy Aténa
Kommunikációfelelős jelölt

Sziasztok!

A motivációs levelemmel a Hallgatói Képviselet 
Kommunikációfelelős posztjára szeretnék jelent-
kezni.

Kollár-Nagy Aténa vagyok, másodéves közlekedés-
mérnök hallgató. 

Már az első félévemben tagja lettem a Hallgatói 
Képviselet irodájának irodai asszisztensként. Itt 
főleg adminisztratív dolgokkal foglalkoztam, egy-
két hallgatói és öntevékeny körös segítségkérés 
kivételével. 2021 februárjában jelentkeztem Ta-
nácskozás jogú tagnak a Hallgatói Képviseletbe. 
Az utóbbi hónapokban rengeteg dolgot tanultam a 
képviselők munkájáról, és feladatairól. Ez alatt az 
idő alatt részt vettem az üléseken, megbeszélése-
ken, és próbáltam a gondolataimmal előrébb vinni 
bizonyos problémák megoldását. Emellett több 
kisebb feladatot is elvállaltam, amikkel segítettem 
a képviselők munkáját. 

A Hallgatói Képviseletben több poszt is megtet-
szett, viszont végül úgy döntöttem a legszíveseb-
ben kommunikációfelelősnek szeretnék jelentkez-
ni. Az tetszett meg legjobban a posztban, hogy a 
Képviselet és a Hallgatók közötti kapcsolatot lehet 
alakítani. Sajnos az utóbbi időben azt vettem ész-
re, hogy ez a kapcsolat nem a legideálisabb. Ezért 
legfőbb motivációm az, hogy a későbbiekben egy 
sokkal barátibb viszony alakuljon ki a két fél kö-
zött.

Amennyiben megszavaztok a posztra, igyekszem 
a későbbiekben feladataimat tudásomhoz mérten 
legjobban végezni, és a lehető legtöbb dologban 
a Hallgatók és a többi Képviselő rendelkezésére 
állni. 

Remélem elnyertem tetszéseteket, és bizalmat 
szavaztok nekem!



Béres Máté
Tankör és utánpótlás felelős jelölt

Béres Máté vagyok harmadéves járműmérnök 
hallgató. Ezzel a motivációs levéllel szeretnék je-
lentkezni a 2021-es Közlekedésmérnöki és Jármű-
mérnöki Kar Hallgatói Képviseletének a Tankör- és 
Utánpótlás Felelős posztjára. 

A kari közéletben aktívan részt veszek. A Baross Rá-
dió zenei szerkesztője voltam 2 félévig és műsor-
vezetőként is tevékenykedtem, a Baráti körben is 
munkálkodom, illetve a HaBár próbás csapatát is 
erősítem. Mindezek mellett a Mentor Gárda tagja 
is vagyok és az elmúlt pár hónapban Tanácskozási 
jogú tagként figyeltem meg a Hallgatói Képviselet 
munkáját. Csapatban jól dolgozom, azonban az 
önálló munkavégzés sem rettent el. Könnyen szót 
értek az emberekkel, ezt a 2018-as Karinapokon is 
bizonyítottam, ahol a gólyacsapat főkormányos 
jelöltje voltam. 

Úgy gondolom, ha bizalmat szavaztok nekem, 
nehéz feladat vár majd rám az elkövetkezendő 
időszakban ezen a poszton, kiváltképp, ha végre 
visszatérhetünk szeretett kollégiumunkba és a 
már sokak által hiányolt jelenléti oktatásba. Ren-
geteg elhalasztott rendezvényt és még több bulit 
kell majd bepótolnunk. A szívem megszakad azért, 
hogy oly sokatoknak nem lehetett olyan gólya-
éve, mint például az én évfolyamomnak. Ezért az 
egyik fő célkitűzésem a következő évre az, hogy 
meg tudjam adni ezt a jövendőbeli gólyáknak és 
azon hallgatótársaimnak, akik ebből kimaradtak 
és nem tudták átélni ezeket az életre szóló élmé-
nyeket. 

Mióta a kar hallgatója vagyok, nem sok olyan gó-
lya rendezvényt tudok felsorolni, amin ne lettem 
volna ott, mint résztvevő, vagy már mint mentor. 

Úgy gondolom, hogy ez részben azért is történt így, 
mert nagyon sok jó barátom volt mentor és mindig 
igyekeztem támogatni őket abban, amit csinálnak. 
Ezzel együtt járt az is, hogy egyre inkább beláttam 
a színfalak mögé és megismertem a Mentor Gárda 
vezetés nehézségeit is, valamint hogy milyen prob-
lémakörökkel kell foglalkozni a mindennapokban.

Mint Mentor Gárda vezető több ambícióm is van. 
Szeretnék egy olyan csapatot kialakítani, amely 
jól dolgozik együtt és valóban egy egységet alkot 
majd. Ennek érdekében nyárra több csapatépítést 
is tervezek, hogy a lehető legjobban megismerjék 
egymást a mentorok és tudjanak egymásra számí-
tani mindenben. Ezen kívül tervem az is, hogy ne 



Béres Máté
Tankör és utánpótlás felelős jelölt

csak egymással alakítsanak ki jó kapcsolatot, ha-
nem a Rendezvényszervező Bizottság tagjaival is. 
Személyes tapasztalatom, hogy a rendezvények 
gördülékenyebben zajlanak le, ha megvan az ösz-
szhang és könnyebben tudunk egymásnak segít-
séget nyújtani.

Az a véleményem, hogy ami régen jól működött, 
azt nem feltétlenül kell megreformálni, csupán 
korszerűsíteni. Gondolok itt ezek alatt az Egye-
tempolgári ismeretek nevű, első féléves tárgy 
tananyagára. Ezzel kapcsolatban olyan terveim 
vannak, hogy még a nyár folyamán összehasonlít-
va a régebbi anyagokat, szeretnék kidolgozni és a 
leendő mentorokkal együtt kialakítani egy időtál-
ló tantárgytervezetet és ütemtervet, ami alapján 
egész évben tudnak előre haladni az új mentorok 
is, akiknek még nincsen tapasztalatuk ilyen téren. 

Úgy érzem, hogy az ehhez hasonló motivációs le-
velek csupán egy reprezentatív célt szolgálnak, és 
sokkal nehezebb ilyen formában átadni egy ember 
valódi motivációit. Emellett lehet, hogy nagyon 
sokatok számára nem ad választ a kérdéseitekre. 
Ezért a Baross Rádió is készít egy műsort, amely-
ben minden jelentkezővel beszélnek egy adás ke-
retein belül. Remélem minél többen megfelelően 
fogtok tájékozódni a jelöltekről. 

Személyes meglátásom szerint alkalmas vagyok a 
Tankör- és Utánpótlás Felelős poszt betöltésére és 
remélem, hogy ezt bizonyítani is fogom tudni szá-
motokra a következő tanév során.


