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Sziasztok!

Kerényi Dávid vagyok, karunk mesterszakos logisztikai 
mérnök hallgatója. A Hallgatói Képviseletben 2019. 
májusában szereztem mandátumot gazdasági felelős-
ként, mely posztot egészen 2020. júniusáig töltöttem 
be. Ebben az időszakban 2019. novemberétől elnökhe-
lyettesként is tevékenykedtem. A 2020. júniusi tisztújító 
szavazás óta pedig a Képviselet elnöki posztját töltöm 
be. A következőkben szeretném röviden összefoglalni 
számotokra az elmúlt ciklusban végzett tevékenysége-
met. 

A gazdasági felelősként eltöltött időszakom alatt foko-
zatosan fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy 
a következő ciklus során szeretném majd az elnöki 
posztot betölteni. Az elnökhelyettessé választásom 
után folyamatosan próbáltam a tudásom gyarapítani 
a HÖK rendszer szervezeti működéséről, a szabályza-
tokról és az elnöki feladatok elvégzéséről. A júniusi 
tisztújító szavazáskor bizalmat is szavaztatok nekem, 
így az elmúlt majdnem egy év során én vezethettem a 
kari Hallgatói Képviseletet.  A feladataim közé tartozott 
a Képviselők munkájának monitorozása, több nagyobb 
volumenő projekt vezetése és a szervezet működési irá-
nyainak kijelölése. 

Az elmúlt egy év rendkívül sok változással és eddig nem 
ismert nehézségekkel állított szembe minket. A frissen 
megválasztott HK-nak online kellett megtartania az 
alakuló ülését és a Képviselők sokáig nem is tudtak sze-
mélyesen találkozni egymással a vírushelyzet okozta 
otthonlét miatt. Ennek ellenére megkezdtük a közös 
munkát az online kommunikációs felületeink haszná-
latával. Szerencsére a nyár végeztével kissé enyhültek 
a korlátozások és nagy örömünkre augusztusban visz-
szatérhettünk a kollégiumba. A jelenléti tevékenységek 
megkezdése után az első nagy feladat a kari Gólyatábor 
megszervezése volt, melynek szervezését és lebonyolí-

tását rendkívül komplikálta több hatályban lévő egész-
ségvédelmi óvintézkedés alkalmazása és betartása is. 
Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy egy jó han-
gulatú és színvonalas tábort sikerült megszerveznünk.

A tábor lezárulta után szeptemberben elindult jelen-
léti rendben az oktatás és a kollégium is újra megtelt 
élettel. Sajnos a vírus továbbra is éreztette hatásait, 
így olyan intézkedéseket és korlátozásokat kellett be-
tartatnunk, melyek a hallgatóink egészségét és bizton-
ságát szolgálták. Ilyenek voltak a közösségi helyiségek 
használatának tiltása és fertőzés esetén az elkülönítő 
szobákba való elhelyezés. Bár az említett intézkedések 
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betartatása nagy fegyelmet kívánt meg a Képviselet ré-
széről is, úgy gondolom, hogy sikerült a kollégiumban 
egy biztonságos közeget kialakítanunk, így elkerülve 
egy tömeges vírusfertőzés bekövetkezését. 

Sajnos novemberben ismét meg kellett tapasztalnunk 
azt, hogy milyen, ha egyik napról a másikra haza kell 
költöznie a hallgatóknak a kollégiumból. Ettől kezdve 
a Képviselettel is vissza kellett rendeződnünk a távol-
léti munkavégzés keretei közé, melyet azóta is foly-
tatunk. Ennek egyik következménye volt az is, hogy 
több, az eddigiek során napi szinten végzett feladatunk 
és tevékenységünk is megszűnt, így a Képviselettel 
úgy határoztunk, hogy ezen területeken felszabaduló 
energiáinkat projektek megvalósítására fogjuk szen-
telni. Örömmel mondhatom, hogy ez az éles átállás 
véleményem szerint jól sikerült, hiszen több nagyobb 
volumenű projekt befejeződött vagy a végső fázisába 
érkezett. 

Az egyetemi szabályozások változásával az önköltség-
csökkentés lehetősége is átalakult, így erre reagálva 
még a tavalyi évben sikerült a Dékáni Hivatal segítsé-
gével elindítanunk a Compass ösztöndíj pályázatát, 
mely ebben a félévben már második alkalommal kerül 
majd odaítélésre. A pályázati kiírás megalkotása sok 
energiát igényelt, de úgy vélem, hogy egy igazságos és 
átlátható rendszert sikerült megteremtenünk, mellyel 
az önköltséges hallgatóinkat tudjuk segíteni. Az elmúlt 
időszakban viszont a Compass mellett sikerült egy má-
sik ösztöndíjat, a Szakkollégiumi ösztöndíjat is meg-
alkotnunk és elindítanunk. Ugyan jelenleg sajnálatos 
módon nem tud a kari közélet a megfelelő formájában 
működni, de ha visszatérhetünk a kollégiumba, akkor 
ennek az ösztöndíjnak a segítségével mind a bizottsá-
gok és öntevékeny körök, mind pedig a szakkollégium 
tevékenységét lehetőségünk lesz bőkezűbben és egy-
ségesebben díjazni, hiszen a két terület ezentűl jobban 
elkülönül majd egymástól a pontozás szempontjából. 

A jelenleg is futó félévben folyamatosan nagy hang-
súlyt fektettünk a hallgatók tájékoztatását szolgáló 
platformok fejlesztésére és kialakítására. Elindult a 
heti rendszerességgel érkező hírlevelünk, mely több 
visszajelzés alapján is nagy sikernek örvend. Az alkal-
mazásával célunk, hogy az információk a hallgatóink 
legszélesebb köréhez eljussanak, így mindenki időben 
tudjon értesülni az egyes tanulmányi aktualitásokról, 
ösztöndíjakról rendezvényekről. Ezen felül a Képvi-
selet új honlapjának fejlesztése is a végstádiumába 
érkezett, így néhány héten belül várható az elindulá-
sa. A fejlesztésben minden Képviselőtársam aktívan 
részt vett, így bízunk benne, hogy az új felület már egy 
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modernebb és vírusmentes platformot fog biztosítani 
mindenki számára, hogy tájékozódhasson az aktuális 
információkról.

A júniusi motivációim között említettem a folyamat-
ban lévő tantervfelülvizsgálat befejezését is. Ebben a 
projektben is aktívan részt vett a Képviselet az okta-
tói oldallal kiegészülve. A szakbizottsági üléseken és 
egyéb platformokon próbáltuk a tavalyi évben lezajlott 
kérdőíves felmérés eredményeit implementálni az új 
tantervbe, hogy a jelenleginek a problémáit megszün-
tessük. Hosszú egyeztetési körök után úgy érzem, hogy 
ez eredményesen sikerült, de a tanterv véglegesítése 
a nyár folyamán fog megtörténni, így ezen folyama-
tokban is aktívan részt fog venni a Képviselet. Célunk, 
hogy szeptemberben egy modern, színvonalas, az ipar 
kihívásaira felkészítő tanterv indulhasson el! 

A korábbiakban említett nagyobb projekteken még 
további, szintén nagy energiákat igénylő feladattal is 
foglalkoztunk, melyet mindenképpen szeretnék lega-
lább röviden megemlíteni. Az egyik ilyen a Közlekedés-
mérnök Hallgatókért Egyesület feltámasztása, mely 
jelenleg is zajlik. Jogi tanácsadók és könyvelők segít-
ségével próbáljuk az egyesület ügyeit rendezni, hogy a 
segítségével a későbbiekben még tovább tudjuk emel-
ni a rendezvényeink és programjaink színvonalát. Si-
került az elmúlt félévben a tanulmányi ösztöndíjosztás 
elveinek dokumentumait is egyszerűsítenünk és egy-
ségesítenünk, így bízunk benne, hogy ezáltal számo-
tokra is átláthatóbbá vált az ösztöndíj odaítélésének a 
háttere. Emellett pedig komoly előrelépéseket tettünk 
a régóta folyamatban lévő kCore kialakítására is, mely 
remélhetőleg szintén elindulhat majd a következő hó-
napokban.  

Az elnöki feladataim mellett januártól egy új szerep-
körben is kipróbálhattam magam, ugyanis a korábbi 
tankör és utánpótlás felelős lemondása után a Képvi-

selet engem bízott meg a Mentor Gárda vezetésével. A 
távollétben való működés természetesen a Gárdát is 
érintette, viszont így is sikerült két nagyobb rendez-
vényen is megjelennünk. Január végén online formá-
tumban került megrendezésre az Educatio kiállítás, 
melyen a szokásokhoz híven a Mentor Gárda képvisel-
te elsődlegesen a karunkat. Bár a rendezvény jellege 
merőben eltérő volt a jelenléti verziójához képest, 
úgy gondolom, hogy a mentorok segítségével sikerült 
eredményesen bemutatni a karunkat és bízunk benne, 
hogy ennek gyümölcsét majd sok ide jelentkező diák 
fogja jelenteni. Márciusban pedig a hagyományosnak 
tekinthető Gólyatanács rendezvénysorozatot bonyolí-
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tottuk le szintén online keretek között. A tavalyi évben 
megkezdett közéleti vetélkedő jellegét megtartottuk 
és örömunkre szolgált, hogy több mint 30 elsőéves 
hallgatónak tudtunk három este is jó szórakozási le-
hetőséget nyújtani, illetve bemutatni számukra a kari 
közélet képviselőit. 

A két éves képviseleti pályafutásom alatt nagyon sok-
rétű kihívásokkal találtam szemben magam, melyeket 
hol könnyebben, hol nehezebben vettem, de mindig 
törekedtem arra, hogy a legjobb tudásom szerint vé-
gezzem el a rám bízott feladatokat. Megszámláhatat-
lan élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam, sokat 
tanultam és sok emberrel ismerkedtem meg az elmúlt 
két év során. Bízom benne, hogy a Képviselettel sikerült 
olyan célokat megvalósítanunk, melyek megfelelően 
szolgálják a Ti érdekeiteket! Ugyan a tevékenységeink 
sokszor nehezen láthatóak, de higgyétek el, mi mindig 
arra törekedtünk, hogy jobbá tegyük számotokra az 
egyetemi éveket! Mindenkit szeretnék biztatni arra, 
hogy aki hasonló motivációt érez magában, az vegyen 
részt a Hallgatói Képviselet munkájában, induljon el a 
tisztújítón, mert az itt szerzett élmények mindenki szá-
mára élvezetesek és emlékezetesek lesznek! 

BME-s tanulmányaim befejeztével az idei tisztújító 
szavazáson már nem indulok újra, így ezúton szeret-
ném megköszönni Nektek az elmúlt két évben nekem 
szavazott bizalmatokat! Próbáltam ezt a bizalmat min-
den erőmmel megszolgálni és tenni azért, hogy meg-
felelően képviselhessem az érdekeiteket! Remélem ez 
sikerült! Végezetül pedig szeretnék köszönetet mon-
dani minden Képviselőtársamnak, akikkel az elmúlt 
időszakban együtt dolgozhattam!
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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
Oktatási és tanulmányi felelős

Sziasztok!

Kocsi Józsefnek hívnak és jelen motivációs levelemmel 
szeretném jelöltetni magamat az egyik Egyetemi Hall-
gatói Képviselői posztra, valamint röviden összefoglalni 
az eddigi tevékenységeimet.

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

Oktatási felelősként ezen időszak alatt a képessége-
imhez, 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 Dékánhelyettes Úrral való egyezte-
tés különféle kérvények és problémák ügyében.

Úgy gondolom, hogy ezen feladatokat maximálisan 
elláttam és a lehető legjobb megoldásokat sikerült 
választani, bár itt szeretném megjegyezni az online ok-
tatás sajátosságait. Úgy gondolom, hogy mivel mind a 
számonkérések mind a vizsgák javarészt online formá-
ban valósultak meg az elmúlt 1 évben, így az Oktatók is 
rugalmasabban kezelték a hallgatók változtatási szán-
dékait. 

Ami a projekteket illeti két nagyobb feladatba sikerült 
belefogni az elmúlt év során, az egyik a kCore ami lé-
nyegében egy online hallgatói segédanyagtárhely, a 
másik pedig a Tantervfelülvizsgálat. Elsősorban ami 
a nagyobb szerepet kapta, az a Tantervfelülvizsgálat, 
amely során felmértük a hallgatói igényeket, majd 
rendszerezve továbbítottuk 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 hoz-
zárendelése zajlik a tárgyakhoz és várhatóan a követ-
kező hónapokban elkészülhet az új tanterv, amit már 
a 2021 szeptemberében beiratkozott hallgatók tudnak 
teljesíteni. Úgy gondolom, hogy az Oktatók is nagyban 
kíváncsiak a hallgatói véleményekre, ezért több egyez-
tetésen is részt vehettem én is, ami során a kérdéses 
pontokat át tudtuk beszélni és beleláthattam egy pro-
jekt megvalósításának lépéseibe.

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 
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mondani, igyekszünk mihamarabb elkészíteni és rend-
szerezni a tárgyakat, hogy ti is használatba tudjátok 
venni. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagy segítséget 
kaptam Tóth Jankától, aki jelenleg a Képviselet Tanács-
kozási Jogú tagja.

Ami talán az operatívabb dolgokon túlmutat az a jelen-
leg futó 2 projekt a Külső Oktatási Bizottságban. A KOB 
tagjai a kari oktatási referensek, illetve az EHK oktatási 
referense. Jelenleg egy egységes egyetemi szintű tárgy-
gráf elkészítése van folyamatban, valamint a OHV érté-
kelésben rejlő lehetőségek kihasználása, illetve azok 
közelebbi megismertetése a hallgatókkal.

Úgy gondolom, hogy tapasztalataim alapján megértem 
arra, hogy az EHK berkein belül a kari érdekeket képvi-
seljem és tudásommal tovább segítsek mind kari szin-
ten, mind egyetemi szinten a hallgatók. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat és re-
mélem újra bizalmat szavaztok nekem immáron már 
egy másik poszton.
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Sziasztok!

Lévai Tamás vagyok a Kar negyedéves járműmérnök 
hallgatója. Az előző két év során úgy is találkozhatta-
tok velem, mint a kari Hallgatói Képviselet Közéleti 
felelőse és Sport-felelőse. 

Képviseleti tevékenységeimet 2019 májusában kezd-
tem meg, még egy merőben más csapattal. Az elmúlt 
két év során nagyon sok mindenen ment át a Képvi-
selet és mi Hallgatók is. Tavaly júniusban egy nagyon 
energikus és céltudatos csapat állt fel, melyet mutat, 
a sikeresen megrendezett gólyatábor és az azt követő 
regisztrációs heti programsorozat is. Persze nem volt 
könnyű, hisz a covid árnyékában kellett megkezdnünk 
a munkát.

Az elmúlt időszak alatt, mint az egyik alapfeladatom, 
folyamatosan kapcsolatot tartottam a kari öntevé-
keny körökkel és a Közlekedésmérnöki Szakkollégi-
ummal 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 lehetősé-
get a tevékenykedésre és arra, hogy segítsék a közéle-
tet előre lépni. Ezt mutatja a sok-sok sikeres pályázat 
is. A múlt évi beszámolómban beharagozott Közössé-
gi Ösztöndíj pontrendszer felülvizsgálatát is sikerült 
véghez vinnünk a körök vezetőivel és Evelinnel.

Miután 2020 augusztusában visszatérhettünk a kollé-
giumba és ezzel legalább részben a rendes kerékvá-
gásba, elkezdhettem egyik új feladatomat, a Hallgatói 
Iroda vezetését.  Szeptemberben 3 új és 2 már koráb-
ban is tevékenykedő irodai asszisztenssel kezdtük 
meg a munkát. A szokásos szakestély invitáció és más 
rendezvénybelépők árusítása most elmaradt, de ez 
senkinek se szegte kedvét. Sikeresen végigfutott egy 
irodai eszközbeszerzés melyből a Hallgatói Irodán kí-

vül természetesen az öntevékeny körök is megkapták 
amire szükségük volt.

Általános feladataim mellett több futó projectben is 
részt vettem. Ezek közül a legjelentősebb a tanterv 
felülvizsgálat volt. Itt, mint a képviselet egyetlen jár-
műves tagja, kötelességemnek éreztem, hogy meg-
próbáljuk a lehető legjobbat kihozni a helyzetből. 
Többször is egyeztettük a témában, mind képviselet 
szinten, mind a Járműmérnöki Szakbizottságban a 
kar válogatott oktatóival. Bízom benne, hogy sikerült 
egy modern és élhető tantervet megalkotni és a hall-
gatók értékelni fogják erőfeszítéseinket. Másik nagy 



Lévai Tamás
Közéleti felelős

project a Hallgatói Képviselet honlapjának megújítá-
sa. Itt célom volt, hogy az öntevékeny körök egy kicsi-
vel 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 kollégiumi kondi-
teremmel kapcsolatos. A Sportközpont munkatársai a 
bezárás alatt sem tétlenkedtek, így míg a Baross üres 
volt felújításra került a konditermünk padlózata.

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

Köszönöm, hogy az előző tisztújítás során bizalmat 
szavaztatok nekem, remélem elégedettek voltatok a 
munkámmal. Én nagyon élveztem a közös munkát. 
Örömömre szolgálna, ha a következő időszakban is 
képviselhetnélek titeket, mint a KJK Hallgatói Képvi-
seletének Közéleti felelőse.



Grizák Máté
Gazdasági felelős, elnökhelyettes

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. Az elmúlt egy évben sajnos a járvány-
helyzet miatt meglévő korlátozások, valamint a szű-
kebb kommunikációs csatornák és gyengülő szemé-
lyes kapcsolatok következtében a képviseleti munka 
is jelentősen megnehezedett, de véleményem szerint 
a lehető legtöbbet megtettük azért, hogy a hallgatói 
érdekek ne sérüljenek a pandémiás időszak alatt sem. 

A nyár folyamán részt vettem a Gólyatábor szerve-
zésében és koordinálásában mint társ-főszervező, 
melyet a körülményekhez képest sikerült a lehető 
legnagyobb mértékben egy átlagos nyári időszak-
ban szervezetthez hasonló hangulatban lebonyolí-
tani. Természetesen ez nem sikerült volna egy kiváló 
szervezői gárda nélkül, akik felkészültségükkel és fe-
gyelmezettségükkel megmutatták, hogy ilyen viszon-
tagságos helyzetben is lehet egy ilyen színvonalas 
rendezvénnyel készülni a leendő elsőéves hallgatók 
számára. Sajnos a járványügyi korlátozások miatt a 
félév további részében szinte csak online rendezvé-
nyekkel tudtunk készülni a hallgatók számára.

Szintén a nyári időszak folyamán aktívan részt vettem 
a KJK Dékáni Hivatala által kiírt pályázatok elkészí-
tésében, melyeknek az alapjait juttatási-térítési fele-
lősként én készítettem el, de a végleges formátumok 
kialakításában Valler Evelinnek és Kerényi Dávidnak 
jutott főszerep. Az egyik pályázat a Compass ösztön-
díj, mely az önköltéges hallgatók tanulmányainak fi-

nanszírozásában 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. Az új 
pályázatok kialakítása mellett több kisebb-nagyobb 
projektben is részt vettem az elmúlt egy évben, melye-
ket – a hosszútávúak kivételével – sikeresen sikerült 
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lezárni, melyek között szerepel a Képviselet honlapjá-
nak megújítása, a jelenlegi tarnterv felülvizsgálatában 
való aktív részvétel illetve a Képviselet belső működé-
sének javítását célzó Trello-projekt.

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.

Jövőbeli terveim között szerepel, hogy folytassam 
a képviseleti munkát, de immáron már a Képviselet 
elnökeként. Az 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.  Emelett négy 
éve aktív tagja vagyok a kari hallgatói közéletnek, így 
úgy gondolom, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra.

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



Nagy Fruzsina Bella
Rendezvényfelelős

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 csapatom 
összeválogatásának, mert RB-s társaim, néhány em-
bert leszámítva, mindannyian búcsút intettek a bi-
zottságnak, így egy teljesen új csapatot kellett össze-
rakni. Szerencsére, a várakozásokat felülmúlva, szép 
számmal jelentkeztek érdeklődők. A bizottság össze-
válogatása után, elődömet követve, akire a mai napig 
felnézek, fő célommá vált a csapat baráti társasággá 
kovácsolása. Ennek érdekében csapatépítő hétvégét 
és több közös programot is tartottunk, hogy a közel-
jövőben megtartandó gólyatáborra már összeszokott 
gárdaként érkezzünk. Véleményem szerint 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 
hozzájuk. A rugalmas szervezőtársaimnak köszönhe-



Nagy Fruzsina Bella
Rendezvényfelelős

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 igyekszem 
velük minél többször éreztetni, hogy rám számíthat-
nak. 

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 meg-
mutatni és kipróbálni mindent, amit szerettem volna. 
Bízom abban, hogy ismét bizalmat szavaztok nekem 
és támogatjátok ambícióimat.



Gombás Bálint
Kollégiumi felelős

Sziasztok!

Gombás Bálint vagyok harmadéves logisztikai mér-
nök hallgató. A Karunkon 2019 tavaszán kezdtem 
közéleti tevékenységeket végezni, amikor is sikeresen 
felvételt nyertem a Rendezvényszervező Bizottságba, 
ahol a kari rendezvények kitalálásában, megvalósítá-
sában, illetve lebonyolításában vettem részt.

A Hallgatói Képviselet munkáját tanácskozási jogú 
tagként kezdtem el segíteni 2020 januárjában. Pár 
hónap alatt sikerült belelátnom a képviseleti feladat-
körökbe és projektekbe, amelyekben szívesen segítet-
tem. A tanácskozási jogú tagként a kollégiumi felelős 
poszt nőtt legjobban a szívemhez, ezért júniusban 
erre a tisztségre jelentkeztem.

Kollégiumi felelősként sikerült jó kapcsolatot kialakí-
tanom a kollégium gondnokával, a portásokkal, illet-
ve a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság kollégiummal 
foglalkozó alkalmazottjaival. A kollégiumi mentorok-
kal sikerült megtalálni a közös hangot és véleményem 
szerint a Kollégiumi Bizottsággal sikerült a fellépő 
problémákra optimális megoldást találni. 

Nagyon örültem, hogy augusztusban a márciusi kiköl-
töztetés után újra nyithatta kapuit a szeretett Baross 
Palotánk. Ekkor bár még nem sok hallgatóval, de újra 
indult a kollégiumi élet és ennek hála szeptemberben 
gördülékenyen tudtuk beköltöztetni az újonnan jött 
gólyákat és a régi motoros visszatérőket is. Ezúton is 
szeretném megköszönni a kollégiumi mentorok és a 
képviselő társaim segítségét!

Az őszi félévben sikerült a számunkra is új és gyakran 
változó kormányrendeleteknek eleget tenni. A kollé-
gisták gyorsan és jól alkalmazkodtak az friss szabá-
lyokhoz. 

A novemberi kiköltöztetés rosszul és nagyon hirtelen 
ért mindenkit, de azt elmondhatom, hogy a márciu-
sihoz képest gördülékenyebben és nagyobb tapasz-
talattal tudtunk nekiállni a kiköltözés szervezéséhez. 
Ezáltal jobban sikerült lemenedzselni a helyzetet, re-
mélem ezt Ti is így éltétek meg.

November óta bár csak Rektori lakhatási kérvénnyel 
tudnak a Kármán Tódor, illetve a Schönherz Kollégi-
umban hallgatók lakni, mindig újabb feladatot kere-
sek vagy újabb feladat talál meg. Jelenleg az online 
térben megoldható, hosszabb, illetve több egyezte-
tést igénylő projektjeim vannak, amiket a képviselő-
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Kollégiumi felelős

társaimmal vagy a kollégiumi mentorokkal együtt 
oldunk meg. Ilyen nagyobb projektek az új honlap 
kialakítása és egy Baross How To elkészítése, ami az 
új beköltözőknek segítene 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 segítsé-
getekre lenni. Ezért jelentkezem újra a Hallgatói Kép-
viselet Kollégiumi felelősének. 

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



Valler Evelin
Juttatási-térítési felelős, Esélymentor

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 szeret-
nék elindulni. 

2020. júniusában bizalmat szavaztak nekem, és man-
dátumos taggá váltam. Sajnos a világjárvány számos 
új megpróbáltatások elé állította a Képviseletet, on-
line ülések, online tevékenységek, online kapcsolat-
tartások. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére is két 
sikeres szociális időszakot tudhatok magam mögött, 
melyek során immár referensként vettem részt, és 
koordináltam a Kari Diákjóléti Bizottságot. Számos 
érdekes és fontos projektbe tudtam bekapcsolódni ez 
idő alatt. Ilyen például az új egyetemi pályázati rend-
szer, a MŰEPER projektje, vagy a Rendszeres szociális 
ösztöndíjhoz kapcsolódó Igazoláslista, illetve a pont-
rendszer felülvizsgálata. Az Egyetemi-, illetve a Külső 
Szociális Bizottságban is vállaltam folyamatosan pro-
jekteket, melyekkel segíteni tudtam a bizottság mun-
káját, ezzel megkönnyítve a hallgatók elé állított ne-
hézségeket. Referensi pozíciómból adódóan mindig 
szem előtt tartottam azt, hogy a KJK hallgatói számára 
biztosítani tudjam a lehető legkedvezőbb feltételeket, 
és igyekeztem mindig kompromisszumképes lenni 
annyira, amennyire csak a különböző szabályzatok és 

a megkötések 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 lendületet 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 
létrehoztunk a Közlekedésmérnöki Szakkollégium 
számára is egy új ösztöndíjat, mely által a Közössé-
gi ösztöndíj pontértéke megnövekedett, valamint a 
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Juttatási-térítési felelős, Esélymentor

Szakkollégium tagjai is tevékenységüknek megfelelő 
ösztöndíjban tudnak részesülni. Időközben a Közle-
kedésmérnöki szakbizottság delegáltjává is váltam, 
ahol oktatóinkkal együtt a tantervfelülvizsgálat so-
rán kialakítottunk egy új tantervet, különös figyelmet 
fordítva a jelenleg problémás tárgyakra, kurzusokra, 
követelményekre. 

A következő Éves Tisztújító Szavazáson is Juttatá-
si-térítési felelősi pozícióra adom le a jelölésemet, 
hogy a megszerzett tapasztalataimmal a Képviselet 
munkáját segíteni tudjam. Jövőbeni terveim között 
szerepel, hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj pályá-
zat még átláthatóbbá és gördülékenyebbé váljon, és 
minél kevesebb problémába ütközzenek a pályázók. 
Ezek mellett az utánpótlás keresést is szem előtt tart-
va célom egy bírálói tudásbázis kialakítása, mely egy 
esetleges poszt átadás során nagy segítséget nyújthat 
az új referensnek. Ebből kifolyólag tovább szeretném 
bővíteni a KDJB létszámát, hogy minél többen belelát-
hassanak a bírálás folyamataiba.

Remélem, ismét bizalmat szavaztok nekem!
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Sziasztok!

Józsa Alex vagyok, harmadéves közlekedésmérnök 
hallgató, és ezzel az éves beszámolóval szeretném 
jelölni, valamint bemutatni magam, hogy elnyerjem a 
hallgatók bizalmát, hogy a Képviselet Gazdasági fele-
lősének válasszanak. 

Felsőoktatási tanulmányaimat 2018 szeptemberében 
kezdtem el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Karán. Kezdetben nem igazán vettem részt a közössé-
gi életben, mivel albérletben laktam, viszont az első 
félévem vége felé közeledve egyre jobban vonzottak 
a karon zajló események és a társaság.  Képviseleti 
érdeklődésem 2020. januárjában kezdődött, amikor 
jelentkeztem Tanácskozási jogú tagnak, hogy mélyeb-
ben megismerhessem a Kar működését. A Hallgatói 
Képviselet végül bizalmat szavazott nekem, így felvé-
telt nyertem, ezáltal időm nagy részében igyekeztem 
projekteket vállalni és mindenben segítségükre lenni 
az akkori Képviselőknek. Ebben az időszakban min-
den mandátummal rendelkező tag munkájába bele-
láthattam. 

Tanácskozási jogú tagságom után elérkezett az Éves 
Tisztújító Szavazás, ahol meg lettem szavazva 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 célom az volt, hogy Hallgató 
társaim mindig időben értesüljenek a számukra fon-
tos információkról. Igyekeztem különböző szponzo-
rok megkeresésével magasabb színvonalra helyezni a 
kari rendezvényeket, azonban a koronavírus időszaka 
keresztülhúzta a számításokat, így ezen a téren nem 
tudtam teljes mértékben kibontakozni. Feladataim 
közé tartozott még az Erasmus+ pályázatok elbírálá-

sa, és elmondható, hogy az összes pályázott Hallgató 
sikeresen elnyerte az ösztöndíjat.

Mialatt a Képviselet Kommunikációfelelőse voltam, a 
poszthoz kötődő feladatok mellett több projektben 
is részt vettem. Egy kisebb projekt volt a heti hírlevél 
elindítása a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság közre-
működésével, melynek segítségével minden Hallgató-
hoz el tudjuk juttatni a legfontosabb információkat az 
adott hetekre levetítve, legyen szó akár pályázatokról 
vagy akár online rendezvényekről. A legnagyobb pro-
jekt képviselői pályafutásom során pedig a Hallgatói 
Képviselet új, vírusmentes honlapjának kialakítása. 
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A honlap létrehozásában sok hátráltató tényező volt, 
de úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat sikerült 
megoldanunk. A felület még nincs 100%-os állapot-
ban, viszont már csak pár lépés van vissza a hivatalos 
üzembe helyezéshez. A projektek mellett több online 
rendezvényt is megszervezhettem, melyek rendkívül 
sikeresen zajlottak, emellett magas érdeklődés volt 
tapasztalható. Ilyen rendezvény volt az Online MSc 
Tájékoztató és az Online Szakirányválasztó Fórum.

Jövőbeli céljaim között szerepel mandátumos tevé-
kenységem folytatása, azonban nem Kommunikáció-
felelősként, hanem a Képviselet Gazdasági felelőse-
ként szeretnék elindulni az idei Tisztújító Szavazáson. 
Még másodévesként jelentkeztem a Rendezvényszer-
vező Bizottságba, aminek eredményeként belecsöp-
pentem az igazi egyetemi életbe. Közel 1,5 évig voltam 
tagja a bizottságnak, ez idő alatt elmondhatom, hogy 
egy rendkívül összeszokott csapattal rengeteg sikeres 
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A bizottság-
ban eltöltött idő alatt is már érdekelt a rendezvények 
gazdasági háttere, Képviselőként pedig még jobban 
beleláthattam a költségvetések kialakításába, vala-
mint a gazdasági háttérszervezetek működésébe.

Szeretnék a jövőben is a lehető legtöbb dologban ren-
delkezésetekre állni, ezáltal bízom benne, hogy ismét 
elnyerem a bizalmatokat, és a későbbiekben megsza-
vaztok a Hallgatói Képviselet Gazdasági felelősének!


