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Gombás Bálint
EHK delegált

Sziasztok! 

Gombás Bálint vagyok negyedéves logisztikai 
mérnök hallgató. A Karunkon 2019 tavaszán kezdtem 
közéleti tevékenységeket végezni, amikor is sikeresen 
felvételt nyertem a Rendezvényszervező Bizottságba.

A Hallgatói Képviselet munkáját tanácskozási 
jogú tagként kezdtem el segíteni 2020 januárjában. A 
2020-as és 2021-es Éves Tisztújítókon Kollégiumi fe-
lelősi pozícióra pályáztam, amire a szavazók mindkét 
alkalommal érdemesnek találtak. 

Közel másfél év alatt sikerült jó kapcsolatot 
kialakítanom a kollégium gondnokával, a portások-
kal, illetve a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság kollé-
giummal foglalkozó alkalmazottjaival. A kollégiumi 
mentorokkal sikerült megtalálni a közös hangot és 
véleményem szerint a Kollégiumi Bizottsággal sik-
erült a fellépő problémákra optimális megoldást 
találni. 

A májusban tartott tisztújító után egy elégé érde-
kes nyarat és eseményekben gazdag szeptemberi 
költözési időszakot tudhatunk magunk mögött. A 
nyári időszak első fele az előző évhez képest zök-
kenőmentesen zajlott le, szerencsére visszatérhet-
tünk csodás Palotánkba és újra élettel tölthettük 
meg a kertet. A nyár elején a kollégium gondnokával 
karöltve elindítottuk az utcafronti szobák festését. Sa-
jnos ez a tervekhez képest (az összes utcafronti szoba 
festése) csak a 4. emeleti szobákra korlátozódott le, 
de sok év várakozás után végre elmondható, hogy a 
kollégiumon belül pár szobát szakemberek festettek 
ki és nem a hallgatóknak kellett ezt megtennie.

A nyár vége és a szeptemberi beköltözés sajnos a 
vártnál kacifántosabban zajlott.

A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus 
miatt a Wigner Jenő Kollégiumba kel-
lett költöztetni a KJK-s hallgatókat és oda 
csak az BSc elsős hallgatók, a szociálisan 
rászoruló hallgatók, illetve nyári bent-
lakók és szervezők költözhettek be. Mind-
ezt a regisztrációs hét közepén kellett meg-
oldani, mely sajnálatos és furcsa helyzeteket 
hozott, mind a szervezőknek, mind azok-
nak a hallgatóknak, akik emiatt nem tudtak 
beköltözni. Remélem a gólyák ettől függetle-
nül élvezték a reghetet, illetve a Wigner után 
pozitív élmény volt beköltözni a Barossba 
és a kis „kiruccanás” után mindenki jobban 
fogja értékelni azt a kari légkört és életérzést, 
amit szerintem csak a Barossban lehet tel-
jesen átélni.



A 2021-es Tisztújítóra leadott éves beszámolóm-
ban szereplő nagyobb projektek szerencsére már 
végstádiumban vannak és már csak pár lépés esetleg 
fejlesztés választja el őket attól, hogy közkincsé le-
hessen nyilvánítani őket. Ezeket még mindenképpen 
szeretném befejezni, de nem titok, hogy az elmúlt 1 
hónapban a HK-n belül történt szervezeti átalakulás 
miatt nem csak kollégiumi ügyekkel foglalkoztam, 
mint kollégiumi felelős, hanem ügyvivő jelleggel én 
képviseltem szeretett karunk érdekeit az Egyetemi 
Hallgatói Képviselet berkein belül. 

Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben ebben a 
röpke egy hónapban pár kisebb projektet vállaltam 
és azokkal foglalkoztam, de a jövőben főleg kollégi-
umokkal kapcsolatos feladatokat szeretnék elvállalni, 
illetve minden „fronton” azért szeretnék tenni, hogy a 
karunk hallgatói minél színvonalasabb oktatásban és 
közösségi életben részesülhessenek. 

Az EHK-s tevékenységeimet szeretném tovább 
folytatni a következő időszakban, mert reménye-
im szerint az elmúlt két évben a Hallgatói Képvise-
letben sikerült megfelelő mennyiségű és minőségű 
tudást és tapasztalatot felhalmoznom ahhoz, hogy Ti, 
a szavazók megfelelőnek találjatok erre a posztra és 
másodmagammal képviselhessem a Ti érdekeiteket 
nem csak Kari, hanem Egyetemi fórumokon is.

A fent felsorolt indokok miatt ezzel a motivációs 
levéllel már az Egyetemi Hallgatói Képviselői posztot 
szeretném megpályázni. 

Végezetül szeretném megköszöni, hogy az előző 
két tisztújítón bizalmat szavaztatok nekem és remélem 
most is elnyerem a támogatásotokat! 

Gombás Bálint



Béres Máté
EHK delegált

Sziasztok! 

Béres Máté vagyok, negyedéves járműmérnök 
hallgató. Ezzel a motivációs levéllel szeretnék jelent-
kezni a 2021-es Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Kar Hallgatói Képviseletének az Egyetemi Hallgatói 
képviselő posztjára. 

2021 év elején kezdtem el érdeklődni a Hallgatói 
Képviselet iránt. Ekkor jelentkeztem Tanácskozá-
si Jogú Tagnak.  Ez számomra egy nagyon ta-
nulságos időszak volt, mert segített elmélyíteni az 
érdeklődésemet az egyetemi működéssel kapcsolat-
ban. A májusi tisztújító folyamán váltam Tankör- és 
Utánpótlás Felelőssé, ahol elsősorban a Mentor Gár-
da vezetése volt a feladatom. Úgy érzem, hogy ez 
egy kiváló lehetőség volt számomra, hogy sokat ta-
nulhassak arról, hogy hogyan is kell rendezvényeket 
szervezni, levezényelni, illetve egy általam kialakított 
csapatot irányítani.

Ezt a munkát szeretném egy magasabb szintre 
emelni és az EHK-ben képviselni a karunkat.  Az 
Egyetemi Hallgató Képviseletben is ehhez hason-
ló szervezési feladatokkal szeretnék foglalkozni. 
Főbb céljaim közé tartozik az is, hogy jó kapcsolatot 
alakítsak ki a többi kar képviselőivel, ezzel segítve 
a könnyebb információáramlást és a gördülékeny 
közös munkát. 

Személyes meglátásom szerint alkalmas vagyok 
az Egyetemi Hallgatói Képviselő poszt betöltésére és 
remélem, hogy ezt bizonyítani is tudni fogom számo-
tokra a következő tanév során.

Béres Máté 



Schuck Dávid
Közéleti felelős

Sziasztok! 

Schuck Dávid vagyok, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar harmadéves járműmérnök hall-
gatója. Ezen motivációs levelemmel szeretném jelölni 
és bemutatni magam, hogy hallgatótársaim bizalmát 
elnyerjem, és a soron következő Tisztújító szavazásan 
Közéleti felelősnek válasszanak. 

A közösségi életbe már tanulmányaim kez-
detén igyekeztem becsatlakozni. Az elmúlt két év 
alatt rengeteg tapasztalatra szert tehettem, hogyan 
is zajlik a közösségi élet a karon. Bármilyen feladat 
adódott, igyekeztem mindig lelkesen és produk-
tívan rendelkezésre állni. A járvány alatti időszak-
ban is aktívan részt vettem számtalan projektben, 
legyenek azok Online rendezvények vagy a hallgatók 
szórakoztatását megcélzó rádiós műsorok. Jelenleg a 
Baross Rádiónál Vezető technikus szerepet töltök be, 
valamint a Rendezvényszervező bizottság lelkes tár-
saságát is erősítem több mint másfél éve.

Az elmúlt hónapok alatt beleláthattam a Hallgatói 
Képviselet munkájába az ott tevékenykedő barátaim-
nak köszönhetően. A döntést, miszerint jelöltessem 
magam képviselőnek, a most leköszönő Közéleti fe-
lelős, Lévai Tamás erősítette meg bennem. Rengeteg 
mindenben segített, hogy megfelelő tudásszinttel 
tudjam kezdeni képviselői munkámat. Megválasz-
tásom esetén igyekszem ugyan azon a magas szín-
vonalon folytatni a munkát.

Fentebb említett tevékenységeimnek köszön-
hetően kiváló kommunikációs készségre tehettem 
szert, mely véleményem szerint elengedhetetlen a 
jövőbeli feladataim ellátásához. 

Az egyik legfontosabb felelősségem lesz 
a megfelelő kapcsolatok tartása a kar 
öntevékeny köreivel, valamit a Közle-
kedésmérnöki Szakkolégiummal, hiszen 
minden projektnek ez az alapja. 
A közös rendezvények szervezése megtaní-
tott csapatban dolgozni, melyet az újonnan 
alakuló képviseletben is kamatoztatni sze-
retnék.
Jövőbeli projektjeim keretén belül a leg-
fontosabb a Közösségi Ösztöndíj pályá-
zat lesz, mely összeállítása és elbírálása is 
nagy feladatként fog érni, azonban bízom 
képességeimben és sikerrel tudjuk majd 
zárni azt.
Megemlíteném a készülő új kari honlap 
befejezését és talpra állítását, mely a volt 
képviselők munkájának köszönhetően már a 
célegyenesben várja, hogy a hallgatók vírus-
mentesen értesülhessenek mindenről.



A Közéleti felelős magába foglalja a kar Sportfe-
lelősét is, melynek keretein belül fontosnak tartom 
különböző sportversenyek szervezését, valamint a 
Baross Gábor konditermének eszközeinek felújítását. 

Remélem ezzel a levéllel elnyertem bizalmatokat. 
Szeretnék a jövőben is a lehető legtöbb dologban a 
rendelkezésetekre állni, bízom benne, hogy a későb-
biekben megszavaztok a Hallgatói Képviselet Közéleti 
felelősének!

Schuck Dávid



Délceg Petra
Rendezvényfelelős

Sziasztok! 

Délceg Petra vagyok, harmadéves logisztikai 
mérnök hallgató. A Rendezvényfelelős pozíciót sze-
retném betölteni a Hallgatói Képviseletben.

Már gólyakorom óta aktív tagja vagyok a 
közösségnek, igaz, akkor még résztvevőként voltam 
jelen és nem szervezőként. 2020 januárjában jelent-
keztem tanácskozási jogú tag jelöltnek a Hallgatói 
Képviseletbe, 2020 őszén a Baross Rádióba és a 
MűTerembe, 2020 májusában pedig a Rendezvé-
nyszervező Bizottságba. Utóbbi háromnak azóta is 
aktív tagja vagyok.

Az újonnan megalakult Rendezvényszervező 
Bizottsággal az első kihívásunk a gólyatábor megsze-
rvezése volt, amiben rögtön beleugrottam a mélyvízbe 
és elvállaltam a nagyvetélkedő megrendezését. Sajnos 
a saját gólyatáboromba nem jutottam el gólyaként, 
így nehéz volt úgy a vetélkedő összeállítása, hogy 
nem tudtam elképzelni a már meglévő feladatokat. 
Mindezek tetejébe azokat is át kellett terveznünk, 
hogy COVID-kompatibilisek legyenek, és persze 
új ötleteket is ki kellett találnunk. Szerencsére a kis 
háromfős csapatunkkal nagyon jól össze tudtunk 
dolgozni és sikerült egy változatos feladatsort össze-
állítani. Emellett persze készültünk az állomásos 
vetélkedőre, a sportnapra és a bevezető túrára. Nagy 
lelkesedéssel, de emellett egy kis félelemmel vártam, 
hogy eljöjjön végre a gólyatábor. Sok nehézséggel 
találtuk magunkat szembe, de mindent meg tudtunk 
oldani közösen. Személyes fejlődésen is átmentem - 
megtanultam a feszült helyzeteket kezelni magamban 
és a társaimmal is, így kommunikációs és problé-
makezelő készségekre is szert tettem.

Szervezőként nagyobb élmény volt 
számomra a tábor, mint a gólyáknak, és a 
mai napig hálás vagyok érte, hogy részt ve-
hettem benne.

A gólyatábor után belevetettük magunkat 
a regisztrációs hét szervezésébe. Hamar rá 
kellett jönnünk, hogy rendhagyó módon 
kell nekilátnunk, hiszen a vírushelyzet mi-
att nem tudtuk a hagyományos programokat 
megtartani. Egy hét alatt meg tudtuk újítani 
a kocsmatúrát, ahol a bizottságunk tag-
jai tartották az állomásokat. Sikerült több 
későbbi programot is előrehoznunk és siker-
esen levezényelnünk. Az akadályok ellenére 
egy élményekben gazdag regisztrációs hetet 
tudtunk nyújtani a gólyáknak.



Sajnos a karantén ideje alatt jelenléti formában 
nem tudtuk folytatni a rendezvények lebonyolítását, 
de online keretek között, a helyzethez alkalmazkodva 
új programokkal is szerettük volna szórakoztatni hall-
gatótársainkat. Rengeteg megbeszélés, kreatívkodás 
után sikerült is több innovatív ötlettel előállnunk. Ily-
en volt a heti kvíz, Honfoglalóbajnokság vagy például 
a virtuális rally és még sok más program.

A korlátozások feloldása után megkaptuk a legc-
sodálatosabb hírt, hogy 2021-ben is tarthatunk 
gólyatábort, így tavasszal megkezdődött ennek a 
szervezése. Az általános szervezés mellett ismét a 
nagyvetélkedő megszervezését vállaltam el. Az előző 
években a Kolifoglaló and Chill nevezetű esemény 
nem volt része a gólyatábor programtervének, de 
hogy itt se maradjak kihívás nélkül, úgy döntöttem, 
hogy ezt is magamra vállalom. Rengeteg utánajárás, 
tervezés, átbeszélt órák után sikerült minden pro-
gramból kihoznunk a maximumot és így indulhat-
tunk neki a tábornak, amit utána sikeresen megtar-
tottunk.

Augusztus végén a második regisztrációs hét köv-
etkezett, aminek a szervezésében én is részt vettem. 
Ekkor már sikerült a hagyományos programokkal 
készülnünk, igaz a szeretett HaBárunk és a Baross 
Palota nélkül nem volt ugyanolyan, de így is élvezetes 
volt.

Idén megkaptam azt a lehetőséget, hogy a Csa-
tabárdkiásást teljesen önállóan, elejétől a végéig én 
szervezhettem meg, ezáltal láttam, hogy mennyi hát-
térmunka is jár egy rendezvény előkészítésével és leb-
onyolításával. Megtapasztalhattam, hogy milyen is az, 
amikor több öntevékeny kör vezetőjével kell együtt 
dolgoznom és feladatokat kiosztanom a társaimnak.

Azért szeretnék a Rendezvényfelelős posztért 
elindulni, mert másfél év után is egyre nagyobb 
lendületet, lelkesedést, felelősséget és szeretetet érzek 
a szervezés, a bizottság és a közélet iránt. Szeretném 
azt visszaadni a hallgatótársaimnak, amit én anno 
gólyakoromban megélhettem.

Bízom abban, hogy bizalmat szavaztok 
nekem és támogatjátok ambícióimat!

Délceg Petra



Kovács Marcell
Kollégiumi felelős

Sziasztok! 

Kovács Marcell vagyok, harmadéves járműmérnök 
hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Karán. Ezen motivációs levelemmel szeretném jelölni 
magam a Hallgatói Képviselet Kollégiumi felelős po-
sztjára.

2019 szeptemberében kezdtem meg a tanulmá- 
nyaimat a Karon, idén nyár óta pedig a Mentor Gárda 
tagjaként a közéletből is igyekszem kivenni a része-
met és segíteni a gólyákat. Az elmúlt időszakban fi-
gyeltem fel a Hallgatói Képviselet munkájára. Az 
utóbbi üléseiken részt vettem vendégként, így már 
van fogalmam a működésükről, feladataikról és látom 
mennyi munkával és időbefektetéssel jár a munkájuk 
megfelelő elvégzése. Érdeklődésemet a Kollégiumi 
felelős poszt keltette fel a legjobban, ebben Gombás 
Bálinttal, mint leköszönő Kollégiumi felelőssel le-
folytatott beszélgetéseim még jobban megerősítettek. 
Betekintést nyújtott nekem abba, hogy milyen felada-
tokkal és szerepvállalással jár ez a pozíció betöltése, 
így megválasztásom esetén könnyebben bele tudnék 
rázódni ezek elvégzésébe. Kollégiumi lakóként min-
dig is szerettem volna részt venni a Baross Palota 
minél gördülékenyebb és legtöbbetek számára meg-
felelő működtetésében, tevékenységeim során is ez 
a cél vezérelne. Saját magamat precíznek tartom, jó 
problémamegoldó képeséggel rendelkezem, mely tu-
lajdonságok szerintem elengedhetetlenek a Kollégiu-
mi felelős poszt betöltéséhez. Feladataimat igyekszem 
mások igényeinek figyelembe vételével elvégezni és 
szeretek csapatban dolgozni, mely már mentorként 
is a hasznomra vált és Hallgatói Képviselőként még 
tovább tudnám kamatoztatni.

Jelentkezésemet az motiválta, hogy sze-
retnék a kar többi tagjának segítségére len-
ni, a legtöbbetek kényelmének eleget tenni 
a kollégiumban és kipróbálni magam az 
élet egy új területén is. Megválasztásom es-
etén szeretnék egy új, aktualizált kollégiumi 
promóciós videót készíteni, melynek köszön-
hetően minden leendő Közlekkaros hallgató 
hamarabb ismerkedhetne meg a kollégium-
ban rejlő lehetőségekkel, társaságokkal és 
hangulattal, így befogadó közösségünk még 
több értékes emberrel bővülhetne. 

Remélem, hogy az elmondottak alapján 
alkalmasnak találtok a posztra és bizalmat 
szavaztok nekem!

Kovács Marcell



Ispán Tamás
Juttatási-térítési felelős

Sziasztok! 

Ispán Tamás vagyok, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar másodéves közlekedésmérnök 
hallgatója. Motivációs levelemmel jelölni szeretném 
magam a Hallgatói Képviselet juttatási-térítési felelős 
posztjára.

2020. szeptemberében kezdtem meg az egyetemet. 
Szerettem volna a felsőoktatási tanulmányaim ele-
jétől fogva a közösség aktív részese lenni, de az első 
két félévem alatt nem sok rálátásom volt a kar életére, 
működésére a járványügyi helyzetnek köszönhetően. 

Középiskolai tanulmányaim alatt a gimnáziu-
mom Diákönkormányzatában tevékenykedtem, s a 
KJK-ra is úgy érkeztem, hogy mindenféleképpen be 
szeretnék kapcsolódni az itteni életbe, a kar szerves 
működésébe. 

A pályázatok világa csábított el először és a Kari 
Diákjóléti Bizottság 2021-es áprilisi tisztújítójára be 
is adtam jelentkezésem. A nyáron letett vizsga után 
igyekeztem minél több rendszeres szociális pályáza-
tot elbírálni. Megismerkedtem a felülettel, a szabá-
lyzatokkal, a bírálás menetével. Aki pályázik, tudja, 
hogy igen bonyolult tud lenni a pályázati rendszer, 
ám nekem így is nagyon megtetszett a világa, lehet, 
hogy pont ezért. Úgy gondolom, hamar felvettem a 
fonalat, és eredményes munkát végeztem.

A különböző ösztöndíjak mellett az új MŰEPER 
rendszer tesztelése, fejlesztése, illetve az igazoláslista 
és a pontrendszer felülvizsgálata és véleményezése 
iránt is affinitással rendelkezem. Úgy vélem, vannak 
benne olyan részek, ahol változtatásra lenne szükség.

 

Ezenkívül szeretnék a hallgatóknak 
segédanyagokat összeállítani a pályázáshoz, 
hogy könnyebben áttekinthessék mily-
en igazolásokat szükséges leadniuk. Így a 
bírálóknak is könnyebb dolguk lenne, és 
több jó pályázat készülhetne.

Mikor a jelenlegi referensünk jelezte, 
hogy tisztújítás lesz ezen a poszton, úgy 
döntöttem, ez egy nagyszerű lehetőség az 
eddig tanultak és tapasztaltak továbbfejlesz-
tésére. Többször konzultáltam Evelinnel, 
illetve egy ideje a Hallgatói Önkormányzat 
ülésein is részt veszek. Úgy vélem, elég be-
lelátást szereztem a rendszer felépítésébe 
és működésébe ahhoz, hogy ezt a posztot 
betölthessem.



Magamat precíznek, szabálykövetőnek és pon-
tosnak tartom, mely tulajdonságok segítségem-
re lesznek ezen a területen. Megbízhatóságom és 
szervezőkészségem révén igyekszem feladataimat 
halogatás nélkül, minél hamarabb megvalósítani.

Remélem, bizalmat szavaztok nekem, és a követ-
kező időszakban képviselhetlek Titeket, mint a KJK 
Hallgatói Képviseletének juttatási-térítési felelőse.

Ispán Tamás



van den Hövel Lara
Tankör és utánpótlás felelős

Sziasztok! 

van den Hövel Lara vagyok, harmadéves 
járműmérnök hallgató. Ezzel a motivációs levél-
lel szeretnék jelentkezni a Közlekedésmérnöki 
és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének a 
Tankör- és Utánpótlás Felelős posztjára.

A kari közéletből gólya korom óta ki veszem a 
részem. Három öntevékeny körnek is tagja vagyok: a 
Baráti Körnek, Baross Rádiónak és a Hagyományőrző 
Körnek. Emellett, ami ennek a posztnak a betöltéséhez 
szerintem a legfontosabb, mentorkodásból is van 
bőven tapasztalatom. Először 20/21-es tanévben 
voltam mentor, ami rengeteg pozitív élménnyel és 
tapasztalattal gazdagított. Ennek hatására idén is a 
mentorok táborát erősítem és ez ugyanakkora öröm-
mel és büszkeséggel tölt el, mint első alkalommal. 
A mentorok a gólyák egyetemi beilleszkedésében 
elengedhetetlen szerepet töltenek be, viszont e fele-
lősség miatt sok feladat is hárul rájuk, amit valakinek 
koordinálnia kell. Az év további részében szeretném 
a csapatunk munkáját még jobban segíteni a Mentor 
Gárda vezetőjeként.

Úgy gondolom alkalmas vagyok a poszt betöltésére, 
mivel már rengeteget láttam a Mentor Gárdából. 
Gólyaként szerintem nem volt olyan rendezvény, 
amelyet kihagytam volna, így résztvevőként is tudom, 
hogy mennyire fontosak ezek az események a frissen 
ide érkezett hallgatók számára. Mentorként pedig be-
leláthattam a Gárda működésébe, a gólya események 
lebonyolításába. Láttam, hogy milyen problémákba 
ütközhetünk és hogy milyen fontos a Gárda vezető 
személye ezeknek a konfliktusoknak a megoldásában. 
Bár sokszor, aki ismer azt állítja, hogy arcomon ez 
nem tükröződik, de nagyon lelkes és motivált vagyok.

Sok célom van az év további részére, sze-
retném hogyha a Gárda a lehető legtöbbet 
tudná kihozni a feladataiból és az elkövet-
kezendő eseményekből. 

Véleményem szerint a mostani Mentor 
Gárda tényleg egy egységet alkot, nagyon 
jó az együttműködés közöttünk, viszont egy 
kis rendezettségre lenne szükség. Szeretném 
a csapatot még jobban összefogni, jól struk-
turált üléseket tartani, több tájékoztatást adni 
nekik, az Egyetem-polgári Ismeretek anyagát 
előre eltervezni. Szeretném, hogyha még az 
őszi félév folyamán a Rendezvényszervező 
Bizottság tagjaival is jobb, harmonikusabb 
kapcsolatot alakítanánk ki, hogy a hátralévő 
kari események gördülékenyebben tud-
janak lezajlani. Legfőbb célom pedig, hogy 
a gólyáknak egy felejthetetlen, élményekben 
gazdag időszakot tudjunk biztosítani.



Remélem bizalmat szavaztok nekem és sok pro-
gramon találkozhatunk majd!

van den Hövel Lara


