Bemutatkozik a Hallgatói Képviselet
Kedves Gólya!
Most, hogy felvételt nyertél a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karára és
nemsokára be is iratkozol, te is a hallgatói önkörmányzat (HÖK) tagja leszel. A HÖK által
választott testület a Hallgatói Képviselet (HK), akik a kari hallgatók mindennapi dolgaival
foglalkoznak.
Egy pár mondatban szeretném bemutatni Neked a képviseletet, hogy megtudd, mivel is
foglalkozik a HK, milyen problémákkal kapcsolatban tudnak segíteni Neked a későbbiek
folyamán.
A BME KJK Hallgatói Képviselet 11 főből áll:
҉ Az elnök tartja kézben a képviselet irányítását, aktívan besegít a projektekben.
҉ A két EHK-képviselő az Egyetemi Hallgatói Képviseletben tevékenykedik, azaz
egyetemi szinten képviselik a Kar hallgatóságát.
҉ Az oktatási és tanulmányi felelős intézi az összes oktatással kapcsolatos ügyet.
Hozzá fordulhattok, ha tanulmányi tanácsadásra van szükségetek, vagy ha például
ütközik két tárgyatok.
҉ A közéleti felelős feladata az öntevékeny körökkel való aktív kapcsolattartás. (Ezek
a körök közösségi pontért végeznek munkát annak érdekében, hogy jobbá tegyék a
közéletet.)
҉ A gazdasági felelős a Hallgatói Képviselet költségvetéséért felel.
҉ A rendezvényfelelős szervezi a jobbnál jobb programokat a Rendezvényszervező
Bizottság élén, hogy minél több emlékezetes pillanatot éljetek át az egyetemi
éveitek alatt.
҉ A kollégiumi felelősnek a feladata a szobabeosztás készítése és a Baross Gábor
Kollégium mindennapi problémáinak megoldása.
҉ A juttatási-térítési felelős a pályázatokat és az ösztöndíjakat intézi, legyen szó
tanulmányi, szociális vagy közösségi ösztöndíjról.
҉ A kommunikációfelelős kezeli a HK összes kommunikációs csatornáját, a honlaptól
kezdve, az Instagramon át, a Facebook oldalig, hogy minél több információ jusson el
hozzátok.
҉ A tankör- és utánpótlás felelős irányítja a Mentor Gárdát és felel az elsősök
beilleszkedéséért és az utánpótlásért.
Forduljatok bátran hozzánk, hiszen azért szavaztak nekünk bizalmat a felsőbb éves
hallgatók, hogy segítsünk nektek. A honlapon megtaláljátok az elérhetőségeinket. Külön
szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy e-mailen keresztül keressetek meg minket,
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hiszen a közösségi oldalakról érkező üzenetek egy idő után átláthatatlanná válnak. Ez a ti
érdeketeket szolgálja. Ne aggódjatok, minden e-mailre válaszolunk a lehető leghamarabb,
de maximum 3 napon belül.
Hogy kik is vagyunk mi valójában?

Grizák Máté– elnök
elnok@kozlekkar.hu
Dovicsin Péter – EHK-delegált
dovicsin.peter@kozlekkar.hu
Kocsi József – EHK-delegált
kocsi.jozsef@kozlekkar.hu
Tari Balázs – oktatási és tanulmányi felelős
oktatas@kozlekkar.hu
Lévai Tamás– közéleti felelős
levai.tamas@kozlekkar.hu
Józsa Alex – gazdasági felelős
jozsa.alex@kozlekkar.hu
Nagy Fruzsina Bella– rendezvényfelelős
nagy.fruzsina@kozlekkar.hu
Gombás Bálint – kollégiumi felelős
kollegium@kozlekkar.hu
Valler Evelin – juttatási-térítési felelős
juttatas@kozlekkar.hu
Kollár-Nagy Aténa – kommunikációfelelős
info@kozlekkar.hu
Béres Máté – tankör- és utánpótlás felelős
beres.mate@kozlekkar.hu
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Hol érsz el minket?
҉
҉
҉
҉

A honlapunkon: www.kozlekkar.hu
A Facebookon: BME KJK HÖK
Az Instagramon: kjk_hk_official
Vagy személyesen a Baross Gábor Kollégiumban lévő Hallgatói Irodában.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1114 Budapest, Bartók Béla út 17. fsz. 3-6.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

info@kozlekkar.hu

Hallgatói Képviselet

www.kozlekkar.hu

