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Kedves Hallgatók!
Béres Máté vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar negyedéves járműmérnök hallgatója. 2021 májusa óta vagyok mandátumos tagja
karunk Hallgatói Képviseletének. Jelenleg Egyetemi
Hallgatói Képviselőként tevékenykedem, azonban a
mandátumomat Tankör- és Utánpótlás felelősként
kezdtem el. Az előző félév során nagy szervezeti átalakuláson ment keresztül képviseletünk. Emiatt kellett meghoznom azt a döntést, hogy posztomat átadva az EHK egyik kari delegáltja legyek. Visszatekintve
amilyen nehéz szívvel mondtam le posztomról, úgy
érzem, hogy ezzel a váltással egy hosszútávú célomat
valósíthattam meg jóval előbb, mint ahogy számítottam volna rá. Több személyes célomat is elértem azóta
a szervezetben, amelyeket a későbbiekben részletesen
is taglalok majd, azonban szeretném röviden összefoglalni az elmúlt időszakot egészen májusig vissza
menőleg.
Fontos szempont volt számomra, amikor a májusi
tisztújításon jelentkeztem Tankör- és Utánpótlás felelősnek a rengeteg múltbéli élményem, melyet akár
gólyaként, akár mentorként éltem meg a Mentor
Gárdának köszönhetően. Úgy éreztem ezt valahogy
szeretném tovább adni a következő generációnak is.
Ezért elindultam a Mentor Gárda vezetés göröngyös
útján.
A csoport vezetése kezdetben nagy feladatnak tűnt
és az is, hogy egy egységet tudjak kovácsolni a Gárda
tagjaiból. Az a személyes véleményem, hogy ez sikerült és egy rendkívül jó csapat állt össze, ami segítette
munkámat a rendezvényeken, rövid pályafutásom
alatt. Az a meglátásom, hogy ez az időszak az életem-

ben rendkívül nagy személyiségformáló
erővel bírt és rengeteg jó emlékkel gazdagított. Kimondottan emlékezetes része volt
az, hogy a gólyatáborban már, mint Gárda
vezető vehettem részt, illetve fontos része
volt még a regisztrációs hét megszervezése és
lebonyolítása is, melynek én voltam a főszervezője. Ezen rendezvények rendkívül nagy
rálátást biztosítottak számomra a háttérben
folyó készületekre és segítettek fejleszteni a
vezetői képességeimet.
Az előző félévben tartott tisztújító szavazáson azonban véget ért a mandátumom,
mint Mentor Gárda vezető és az Egyetemi
Hallgatói Képviselet kari delegáltjaként újult
meg. Hatalmas változást jelentett! Azonban
úgy vélem sikerrel tudtam teljesíteni a feladataimat az elmúlt félév során. Ennek eredményeként az előző hónapban több poszttal
kapcsolatosan is bizalmat szavazott nekem

az EHK. Jelenleg Szakkollégiumi felelős, Öntevékeny
köri felelős és Versenycsapat felelősként tevékenykedem és emellett az OMSZ önkéntes programmal is
én foglalkozom az EHK-ban. Számomra ez egy hatalmas dolog. Nem gondoltam volna az első mandátumom megszerzésekor, hogy ilyen nagy feladatokat
fogok tudni a magaménak.
Összegezve az elmúlt évet: Ez egy rendkívüli év volt minden szempontból. Rengeteg változás,
rengeteg váratlan fordulat következett be. Ha csak azt
nézzük, hogy sikeresen megtartásra került a gólyatábor a vírus helyzet alatt, és hogy a regisztrációs hét
is megvalósult a NEK ellenére. Nagyon örülök, hogy
a nehezítések ellenére is ilyen kitartóan tudtunk tevékenykedni. Úgy vélem, hogy a posztom változása
is egy ilyen dolog. Váratlan volt, de ennek ellenére
mindent megtettem annak érdekében, hogy a lehető
legjobban végezzem a munkámat és ennek meglett az
eredménye a felelősi pozícióim képében.
Köszönöm nektek, hogy bizalmat szavaztatok
számomra. Minden erőmmel azon leszek, hogy a lehető legjobban végezzem a munkámat és képviseljem
az érdekeiteket, ha megszavaztok.
Remélem, hogy a Tisztújító Szavazáson ismét bizalmat szavaztok nekem, mint Egyetemi Hallgatói
Képviselő!

Béres Máté

Délceg Petra
Rendezvényfelelős
Sziasztok!
Délceg Petra vagyok, harmadéves logisztikai
mérnök hallgató. A Hallgatói Képviselet munkáját
2021 októbere óta segítem rendezvényfelelősként.
Már gólya koromban is aktívan részt vettem a
kari közéletben, igaz akkor még csak résztvevőként.
2020 májusában jelentkeztem a Rendezvényszervező Bizottságba, ahol tagként minden rendezvény
előkészületében, lebonyolításában aktívan részt vettem. 2021 januárjában jelentkeztem tanácskozási tag
jelöltnek, ezáltal már akkor beleláthattam a képviselet
munkájába.
Előző év októberében választottatok meg mandátumos tagnak, amit azóta is szívvel csinálok. Ekkor
alakult meg az új Rendezvényszervező Bizottság is
rengeteg új taggal, akikkel nagyon sokat kellett együtt
tanulnunk és fejlődnünk. Szerencsére sikeresen
tudtuk közösen venni az akadályokat, amiért nagyon
büszke is vagyok a csapatomra.
Az első nagy kihívás számomra a Gólyabál volt,
hiszen egy hónappal előtte kaptam meg a főszervezését és két évfolyam részére is meg kellett szervezni, ráadásul a helyszín is változott azáltal, hogy
egész este a Díszteremben volt. Rengeteg hátráltató
tényezővel kellett szembenéznem a szervezést megelőzően, de szerintem egy nagyon sikeres rendezvényt
sikerült összehozzunk, mind résztvevői és mind szervezői szinten.
Az őszi félévben úgy igazán nem volt több rendezvényünk, hiszen jött a karácsony és a vizsgaidőszak.
A tavaszi félévben szerettük volna felpörgetni kicsit a
regisztrációs hetet, ekkor sajnos én nem tudtam részt
venni rajta és kicsit el is csúszott véleményem szerint,
de a bizottságomra nagyon büszke voltam, hogy a

Mentor Gárdát is tudták segíteni a
kocsmatúrán és a sörpongot is le tudták
hozni a személyes jelenlétem nélkül is.
Nagy megkönnyebbülésemre nem küldtek haza minket a COVID miatt, így végre
éltem első jelenléti tavaszi félévét láthatom
én is. Kihívással van tele ez is számomra,
hiszen rendezvényeket még résztvevőként
se láthattam én se, viszont pont ez az izgalmas benne. Feleveníthetek még bizottsági tagként megszervezett, de elmaradt
programokat. Segíthetünk az ukrán menekülteknek is egy adománygyűjtő csocsó
bajnoksággal. Kipróbálhatom magam ismét
az ismeretlen szervezésében, mint Gólyabálon, hiszen a sörpong bajnokságokat már
kisujjból kirázzuk a bizottságommal.
Nagyon a szívemhez nőt a rendezvényfelelős poszt, a szervezés, éppen ezért kicsit
félve ugyan, de nagy lelkesedéssel várom a

Gólyatábort, a nyári csapatépítőket és az őszi félévet
is, mivel utóbbiba csak a végére csöppentem bele,
mint a Hallgatói Képviselet tagja, de bizottsági tagként már van benne tapasztalatom. Rengeteg projekt
ötletem is lenne a közélet és a képviselet felé, amiket
szeretnék megvalósítani a jövőben.
Sajnos nem minden alakult úgy, ahogy szerettem
volna, de akkor ez volt a maximum, amit ki tudtam
hozni magamból. A következő választáson is szeretnék ismét indulni a rendezvényfelelős posztért,
mert tudom, hogy több van bennem és szeretném
a hallgatóknak visszaadni azt, amit a rendezvények
által én is megkaptam gólya koromban. Bízom abban,
hogy ismét bizalmat szavaztok nekem és támogattok
az ambícióimban.

Délceg Petra

Pánczél Viktória
Kommunikációfelelős
Sziasztok!
Pánczél Viktória vagyok, első éves logisztikai
mérnök hallgató és motivációs levelemmel a Kommunikációfelelős, Erasmus-felelős posztra szeretném
jelölni magam.
Második félévben jelentkeztem a PR bizottságba, és nem sokkal később a Hallgatói Képviselet
Tanácskozási jogú tagja lettem. Ez alatt az idő alatt volt
lehetőségem részt venni az Kari Hallgatói Képviselet
táborának PR szekciós felkészülésén, ahol mélyebb
betekintést nyerhettem a poszt feladatkörébe. Ezen
felül minden hétfőn jelen voltam a Hallgatói Képviselet ülésein, ahol úgy gondolom rengeteg információra
és tudásra tettem szert. Ez az időszak, de főleg a táborban szerzett tapasztalatok segítettek eldönteni, hogy
pontosan mivel szeretnék foglalkozni a Képviseleten
belül. Az előző Kommunikációfelelős felmondása
után volt lehetőségem ideiglenesen átvenni a helyét és
munkakörét elvégezni, amivel teljes rálátást kaptam
teendőire és az ezekkel járó felelősségre.
Bár a Képviselet munkája rengeteg időt és precizitást igényel, úgy érzem alkalmas vagyok a feladatra, hiszen a mindennapi életemben is fontosnak
tartom a pontosságot és a rugalmasságot. Az általam
megkezdett feladatokat mindig teljes odaadással, lelkiismeretesen csinálom és fejezem be. Ezen felül szeretek csapatban dolgozni és szerencsémre rengeteg
alkalmam volt helyt állni különböző csoportos tevékenységben, mint a munkahelyemen, mint az általam űzött sportágakban.
Szerencsésnek érzem magam, hogy eddig egy
segítőkész csapattal dolgozhattam, éppen ezért
örülnék neki, ha a továbbiakban is, mint Képviselő
segíthetném a Hallgatói Képviselet munkáját

amellett, hogy a tanulók érdekeiért is többet
tehetek. Különösen ezért tetszik a PR, mert
közvetlen kapcsolatom van a hallgatókkal
és minden hír, amit közzé teszek informálja
őket.
A jövőben szeretnék új dolgokat tanulni
és tapasztalni, hogy a Hallgatókat és a többi
Képviselőt is a lehető legjobb tudásom szerint segíthessem.
Remélem a bemutatkozásommal elnyertem a tetszéseteket és bizalmat szavaztok
nekem!

Pánczél Viktória

Gönczöl János
Kommunikációfelelős
Kedves Diáktársaim!
Az információ gördülékeny áramlásánál jobban
még a túlzott tanulással sem lehet jobban megolajozni egy sikeres félévet.
Ezért szeretnék jelentkezni a Hallgatói Képviselet
Kommunikációfelelős posztjára.
Gönczöl János vagyok, másodéves járműmérnök
hallgató. A közéletből leginkább Facebookról ismerhettek, viszont még ismerős lehetek a Habárból, mint
próbás vagy a Baross kondiból.
Szerintem egy ambiciózus és tettre kész tagja
vagyok a Karnak, ott próbálom segíteni diáktársaimat, ahol tudom. Erre tavaly is volt példa, hőtanból
sikerült több alkalmi konzultációt és feladatmegoldást lebeszélni, viszont ez nem hatott ki a teljes
diákságára. Ezért is szeretnék kommunikációs felelős
lenni.
Mivel az egyetemet sem lehet egyedül elvégezni, így
sokkal többre megyünk, ha csapatban, meghallgatva
egymást dolgozunk. Minden diáktársam véleményét
a szemem előtt tartom és igyekszem azt továbbítani,
minél pontosabban és hatásosabban. Legyen ez akár
kritika, meglátás, hozzáfűzés, kérelem stb.
Ha szponzorációról van szó sem riadok vissza.
Már az egyetem előtt is volt dolgom kisebb szponzorokkal a sportegyesületben, ahol jelenleg edzői szerepet töltök be.
Természetesen ez más, de hiszem, hogy van elég
fegyelmem és tapasztalatom felnőni a feladathoz.
Biztosan állítom, az online médiumok kezelésében
is otthon vagyok, így tettre készen várnám ezt a feladatot is. Meg kell említsem a KjkMemes Instagram
oldalának a sajnálatos megszűnését. Ezt a szívünkben
hagyott űrt is szívesen kitölteném a többi oldal mo-

de moderálásával együtt.
Ami még véleményem szerint nagyon
fontos lenne, az egy hasonló szemléletű
egyetemisták és karok közötti összefogás
létrehozása, ahol a diákok jobban megismerhetnék egymást mérnöki programok keretében. Gondolok itt főleg Győrre, Debrecenre,
Miskolcra és Kecskemétre.
Ha úgy véled, hogy megfelelő lennék erre
a posztra, valamint bizalmadat belém fektetnéd, akkor kérlek szavazz rám és nem bánod
meg!

Gönczöl János

Lajos Soma Levente
Kommunikációfelelős
Sziasztok!
Lajos Soma Levente vagyok, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar harmadéves járműmérnök
hallgatója. Leginkább a kollégiumból ismerhettek,
eddig leginkább a háttérből vettem részt a kari folyamatokban.
2019-ben kezdtem el tanulmányaimat az egyetemen, rögtön az első félévben jelentkeztem a karon
lévő PR Bizottságba, ahova felvételt is nyertem. Ennek a bizottságnak voltam a tagja 5 teljes féléven
át, az előző/mostani hiányzik a sorból. 2020-ben
Tanácskozási Jogú Tag jelölt voltam - akkor sokan
voltunk, így előbb jelölt lett az ember - de akkor még
nem jelentkeztem Hallgatói képviselőnek.
Ez már 2 éve volt. Hiszem, hogy az 5 eltöltött
félév mind PR Bizottsági tagként, mint egyetemi
hallgatóként adott annyi tapasztalatot, hogy a posztot a lehető legjobban be tudjam tölteni. 5 félév alatt
eddig 3 különböző Kommunikációfelelős Hallgatói
Képviselővel ismerkedtem meg, kerestem már szponzorokat illetve a KJK-n lévő tanszékek többségét,
tanárok nagyobbik részét megismerhettem.
Célom egy nyíltabb HK poszt létrehozása, amelyik többet foglalkozik a digitális médiumokkal,
tartja/létrehozza a kapcsolatot az országban található többi egyetem hasonló szakjaival. Mindazonáltal én is csak egy hallgató vagyok és egy ember, egy közületek. Tudok hibázni, valószínűleg
fogok is, de a kritikákra mindig nyitott leszek, hiszen
véleményem szerint az ember, és így a HK is csak így
tud fejlődni, közösen. Éppen ezért szeretnék majd
„fogadóórákat” tartani, amikor bárki megkereshet
személyesen ötleteket adni/kritizálni.

Úgy gondolom, hogy a tapasztalataim és
céljaim alapján alkalmas lennék a kar
Kommunikációfelelős posztjára, így
megköszönöm, ha támogattok ebben a
törekvésemben!

Lajos Soma Levente

Lőrincz Hajna Réka
Oktatási és tanulmányi felelős
Sziasztok!
Lőrincz Hajna Réka vagyok, másodéves
járműmérnök hallgató. Ezen motivációs levelemmel
szeretném jelölni magam a Hallgatói Képviselet oktatási és tanulmányi felelős posztjára.
2020 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a
karon, azonban az első évben a hibrid – később pedig
az online-oktatás miatt kevésbé kapcsolódtam be a kar
közéletébe. Ezalatt az év alatt figyeltem fel a Hallgatói
Képviselet munkájára és 2021 decemberében jelentkeztem az Oktatási Bizottságba, melynek jelenleg is
tagja vagyok. 2022 februárjában a jelenlegi képviselők
megszavaztak a Képviselet tanácskozás jogú tagjának,
melynek köszönhetően az elmúlt néhány hónapban jobban beleláthattam a képviselők mindennapi munkájába és jobban megismerhettem az egyes
posztokhoz kapcsolódó feladatokat. Ezenkívül volt
lehetőségem részt venni egy továbbképző hétvégén,
ahol szintén oktatással kapcsolatos képzésen vettem
részt. A Bizottság és a HK tagjaként segítem a jelenlegi oktatásért felelős képviselő munkáját különböző
projektekben, ezáltal betekintést nyerve a mindennapos feladataiba.
Azért szeretnék hallgatói képviselő lenni, mert
szeretném segíteni a képviseletet és a hallgatókat az
oktatókkal való kommunikációban és az esetleges nehézségek, nézeteltérések kiküszöbölésében.
Véleményem szerint ez elengedhetetlen pontja annak,
hogy mind a hallgatók, mind az oktatók kellemes légkörben tudjanak közösen dolgozni.
Ez a poszt egy nagyon fontos szerepet jelent a
Hallgatói Képviseleten belül, mivel a tanárok, illetve
diákok igényeit egyformán figyelembe véve kell egy,
minkét félnek megfelelő megoldást keresni egy adódó

problémában. Megválasztásom esetén
legjobb tudásom és belátásom szerint fogok
eljárni, ügyelve a minél precízebb problémamegoldásra. Alapvetően jó kommunikációs
készséggel rendelkezem, együttműködő
vagyok, szervező és analitikus képességeim
is vannak, amelyeket úgy vélem jól ki tudnám használni akár a ZH naptár összeállításánál is.
Remélem sikerül elnyernem a tetszésetek
és bizalmat szavaztok nekem!

Lörincz Hajna Réka

Ispán Tamás
Juttatási-térítési felelős
Sziasztok!
Ispán Tamás vagyok, a BME Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Karának másodéves közlekedésmérnök hallgatója, illetve 2021 októbere óta a
Hallgatói Képviselet juttatási-térítési felelőse.
Kari tevékenységemet a tavalyi évben kezdtem,
amikor tavasszal jelentkeztem a Kari Diákjóléti Bizottságba. A sikeres bírálói vizsga után meg is
kezdtem a pályázatok elbírálását, s éreztem, hogy ez
az, amit csinálni szeretnék hosszú távon is. Nem bántam meg a jelentkezésemet. Úgy vélem, gyorsan belerázódtam a pályázatok bírálásába, hamar felvettem
a fonalat. Ezen - számomra első - pályázati időszak
után az akkori juttatási-térítési felelős buzdítására
ősszel jelentkeztem a Hallgatói Képviseletbe, a jelenlegi pozíciómra.
Megválasztásom
után
igyekeztem
minél
gördülékenyebben beilleszkedni az új közegbe, elsajátítani minél több szükséges ismeretet. A szociális
kérdésekkel kapcsolatos feladatokat már az elejétől
kezdve szinte egyedül láttam el, a pályázatok terén
pedig egy folyamatos tudásátadás zajlott részemre
Grizák Máté által. Részt vettem a Közösségi Ösztöndíj, a Kari BME Ösztöndíj, illetve a Tanulmányi
Ösztöndíj elbírálásában, kiosztásában. Ezáltal egy átfogó képet kaptam a kari pályázatok működéséről.
Aktívan igyekeztem kivenni a részem az Egyetemi
Hallgatói Képviselet Külső Pályázati-, illetve Külső
Szociális Bizottságában is. Többek között segédkeztem a tavaszi féléves szociális pályázati időszak
előkészítésében az igazoláslista véleményezésével,
minta igazolások készítésével. Más karok bírálóinak
vizsgáztatásában is az egyik legaktívabb voltam.
Véleményem szerint, maga az időszak

zökkenőmentesen zajlott le. Büszke
vagyok a KDJB teljesítményére. Merem
állítani, hogy egyetemi szinten is kimagaslóan jól teljesítettünk. Ezt mi sem mutatja
jobban, minthogy a félév első két sikeres
bírálói vizsgája is a KJK nevéhez fűződik, de
ami ennél is fontosabb, hogy a leadott pályázatok szinte kivétel nélkül egy-két napon
belül el lettek bírálva, még a leghúzósabb
időszakokban is, mint például a kollégiumi
hiánypótlási időszak utolsó napjai. Ezúton is
külön köszönet a bírálói csapatnak!
A pályázatok terén, a megszokott, poszttal járó kötelezettségeken felül a pályázati
kiírások egyetemi szintű egységesítésével
foglalkoztam sokat. Eddig minden karon
más volt a pályázatok felépítése, szövegezése, még akkor is, ha két teljesen hasonló
pályázatot vizsgáltunk. A következő tanévtől
kezdődően azonban a karok megegyező

pályázatainak az alapja közös lesz, ezáltal sokkal
gördülékenyebben folyhat majd a kiírások elfogadása.
Természetesen a különböző pontrendszereket ezután
is teljes mértékben a karok határozhatják majd meg.
A másik hatalmas projekt, melynek részese lehettem, a pályázatok MŰEPER-be való átvitele aNeptun-ból. Ehhez létre kellett hoznom a szükséges
struktúrákat a rendszerben. Szerencsére nem volt
idegen számomra a felület, hiszen a Rendszeres
Szociális Ösztöndíjak bírálása során már igen sokat
használtam. Ezen struktúrák létrehozása azonban
egy teljesen más jellegű kihívás volt, de sikerült legyőzni az akadályokat. A következő időszak feladata
lesz az elkészített űrlapok tesztelése, a szabályzatok
elkészítése és a pályázatok élesítése. Bízom benne,
hogy a következő tanév őszétől kezdve a hallgatók
már itt fognak tudni pályázni.
Jövőbeli célom a Hallgatói Képviseletben való
tevékenységem folytatása a juttatási-térítési felelős
pozícióban, hogy a megszerzett tapasztalataimmal
a Képviselet munkáját segíteni tudjam. Szeretném,
hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat még
átláthatóbbá és gördülékenyebbé váljon, és minél kevesebb problémával találkozzanak a pályázók.
Remélem, hogy a Tisztújító Szavazáson ismét bizalmat szavaztok nekem!

Ispán Tamás

Kovács Dóra
Közéleti felelős
Sziasztok!
Kovács Dóra vagyok, másodéves logisztikai
mérnök hallgató. Ezzel a motivációs levéllel szeretném bemutatni magam, hogy elnyerjem hallgatótársaim bizalmát a következő Tisztújító szavazáson és Közéleti felelősnek válasszanak.
Már tanulmányaim elején szerettem volna aktívan részt venni a közösségi életben, de sajnos az
első évben a pandémia keresztbe húzta számításaimat. A második évben visszaállt minden a normál
kerékvágásba, újra fellendülhetett a kari közélet.
Szeptemberben jelentkeztem a Hallgatói Irodába asszisztensnek, azóta tevékenykedem ott Diáktársaimat
segítve. Novemberben megragadtam az alkalmat,
amikor a Rendezvényszervező Bizottság tagfelvételt
hirdetett és leadtam jelentkezésemet. Azóta lelkesen
segítem a Bizottság munkásságát, mind a rendezvények előkészítését, mind a lebonyolítását. Emellett
a Baráti Körnek is igyekszem minél aktívabb tagja
lenni.
Az elmúlt hónapokban betekintést nyerhettem a
Hallgatói Képviselet munkájába Tanácskozási Jogú
Tagként. Nemcsak a Képviselet ülésein vettem részt,
hanem különböző Stratégiai Bizottságokon is. A
jelenlegi Közéleti felelős, Schuck Dávid rengeteget
segített, hogy minden tudásom meglegyen ahhoz,
hogy magas színvonalon tudjam folytatni a munkát.
Eddigi tevékenységeimnek köszönhetően kiváló
kommunikációs és szervezői képességekre tehettem
szert. Határozott, ugyanakkor rugalmas embernek
tartom magam, szeretem a kihívásokat és csapatban is szeretek dolgozni. A rám bízott munkát lehetőségeim szerint mindig igyekszem pontosan és
precízen elvégezni.

Egyik legfontosabb feladatom a megfelelő
kapcsolattartás lesz az öntevékeny körökkel,
valamint a Közlekedésmérnöki Szakkollégiummal. Lehetőségem nyílt részt venni egy
Körvezetői ülésen is, hogy megismerjek
minden Körvezetőt, valamint a Közösségi
Ösztöndíj alapját képező pontrendszert. A
tavaszi ösztöndíj osztás Dáviddal közös feladat lesz, hogy elsajátíthassam a pályázat
összeállítását és elbírálását. Ez nagy feladat
lesz, de bízom a képességeimben, melyek
segítségével sikeresen tudom majd venni az
akadályokat.
Remélem ezzel a levéllel elnyertem bizalmatokat. Szeretnék a jövőben is rendelkezésetekre állni, amiben csak tudok. Bízom
benne, hogy a soron következő Tisztújítón
megszavaztok a KJK HK Közéleti felelősének!

Kovács Dóra

Ragó Bernadett
Tankör és utánpótlás felelős
Sziasztok!
Ragó Bernadett vagyok, harmadéves logisztikai mérnök hallgató. Jelen motivációs levelemmel szeretnék jelentkezni a Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Tankörés Utánpótlás Felelős posztjára.
Mielőtt egyetemre jöttem volna, megfogadtam,
hogy igyekszem mindenen részt venni majd és
kipróbálni magamat mindenben, amiben csak tudom,
hogy minél több élményt és tapasztalatot gyűjthessek.
Ezért is eddigi egyetemi éveim alatt igyekeztem mindig a kari közélet aktív tagja lenni. Kevés olyan rendezvény van, amin még nem sikerült részt vennem.
Még gólyaként jelentkeztem a Baross Rádióba, mely Öntevékeny körnek a mai napig aktív tagja vagyok, szeptember óta pedig zenei főszerkesztő
pozícióban is erősíthetem tovább a kört. Első évem
alatt a mentorkodás is megtetszett annyira, hogy
jelentkezzek a 2020/21-es Gárdába, melybe sikeresen
felvételt nyertem. Munkámmal igyekeztem mindent
megtenni annak érdekében, hogy a gólyák megkapjanak minden tudást és élményt ahhoz, hogy jó első
évük legyen és sikeresen tudják venni az akadályokat,
kezdeti nehézségeket. Úgy éreztem sikerült annyira
jó tagja lennem a bizottságnak, hogy szeretném még
egyszer átélni az élményt, így a 2021/22-es Gárdába
is jelentkeztem és mentor lettem másodjára is. Hasonlóan az első mentor évemhez - úgy érzem - ezt
is sikerült a lehető legjobban teljesítenem, mely
véleményemhez nagyban hozzájárult az elmúlt két
Mentor Gárda értékelő, melyben rengeteg pozitív
visszajelzést kaptam. Véleményem szerint egyik legfőbb kritikusaink a gólyák, hiszen Nekik szeretnénk a
lehető legjobbat nyújtani, így különösen jó érzésekkel

töltöttek el az Ő véleményeik.
Ebben az évben jelentkeztem Tanácskozási jogú tagnak is, ahol igyekeztem sokat tanulni, sok tapasztalatot, tudást elsajátítani.
Részt vettem a Gólyatanács vetélkedő szervezésében is, ahol megtapasztalhattam
ténylegesen, hogy mennyi munkával is jár
egy, a Gárda által szervezett rendezvény
szervezése.
Mentorként és Tanácskozási jogú tagként
is nagyon sokat fejlődtem. Megtanultam,
hogy kell jól beosztani az időmet, hogyan
tudok hatékonyan dolgozni - akár rövid idő
alatt is -, hogy kell nem izgulva emberek előtt
beszélni, hogy kell egy csapatként dolgozni.
Tapasztalataimat szeretném továbbadni a
következő mentoroknak, ezért is szeretném
a posztot betölteni. A gólyáknak ezúttal nem
közvetlenül ugyan, de a mentorokon keresztül szeretnék segíteni, hogy egy jól működő

Gárdát kapjanak továbbra is, akik segítik beilleszkedésük és egy felejthetetlen gólya évet igyekeznek
biztosítani Nekik.
Remélem bizalmat szavaztok nekem, hogy idén
már egy fokkal magasabb szinten segíthessem a
gólyákat, mint a Hallgatói Képviselet Tankör- és utánpótlás felelőse!

Ragó Bernadett

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
felelősi pozícióra, majd a 2021-es Időközi Tisztújítón
Egyetemi Hallgatói Képviselői posztra pályáztam,
amire a szavazók minden alkalommal érdemesnek
találtak, amit ezúton is köszönök!
Kollégiumi felelősként mindig is azért tevékenykedtem, hogy a kollégium lakói, minél kevesebb problémával szembesüljenek az itt eltöltött
évek során. Májustól novemberig tartó időszakban
sikeresen lezajlott pár utcafronti szoba festése és a
Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus okozta nehézségeket is (a helyzethez) képest sikerült zökkenőmentesen megoldani. Szeptembertől kezdődően az
Egyetemi Hallgatói Képviseletben is tevékenykedtem
ügyvivő jelleggel a kollégiumi felelős pozíció mellett.
Az Időközi Tisztújítás után az EHK-s poszt mellett a
képviselet megszavazott elnökhelyettesnek is. Az elnökhelyettesi feladatkörben a belső működésre fektettem a legnagyobb hangsúlyt, figyeltem arra, hogy
az új képviselők könnyebben tudjanak beilleszkedni
amellett, hogy a megfelelő tudásátadás is megtörténjen.
A félév során kollégiumi felelős tapasztalataim
miatt segítettem a szeretett Baross Kollégiumunk
strang felújítási munkálataiban is, Kovács Marcell-lel közösen egyeztettünk a Hallgatói Szolgáltatási
Igazgatóság munkatársaival, annak érdekében, hogy

a szeptembertől kezdődő régi szárnyon
fellépő csőtörések minél hamarabb orvoslásra kerüljenek. Örömömre szolgál, hogy a
kritikus állapotban levő vízvezetékeket sikerült kicserélni a tavaszi félévben. A strangok felújítását reményeink szerint a nyár
folyamán folytatni fogják és szeptemberre
a legtöbb szobába befejeződnek a munkálatok. Ezen felül egy régi projekt ötletem is
révbe ért, elkészült a Baross How To, mely
remélhetőleg sokaknak fog segíteni a következő félévekben megismerni a kollégiumunkat, illetve az itteni légkört, szabályokat.
Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben a
legjobb tudásom szerint segítettem pályázati, sportfelelősi és kollégiumi projektekben.
A kollégiumi felelősi hátteremből kifolyólag
természetesen a kollégiumi projekteket
élveztem a legjobban, ezek során utólagos
jelentkezők felvételével foglalkoztam, és

segítettem a tavaszi félév felvételi időszakának
gördülékenyebb elindulását is. Az EHK március elején felkért a kollégiumi referensi poszt betöltésére,
melyet nagy örömmel vállaltam el, többek között ennek hatására is döntöttem úgy, hogy újra leadom a
pályázatomat a mostani tisztújítón. Volt kari kollégiumi felelősként tisztában vagyok a kollégium területén
fellépő feladatokkal, illetve problémákkal és célom,
hogy a feladatokat időben és hibátlanul végezzük el,
illetve a problémákat pedig minél gyorsabban orvosoljuk. Referensként szeretném a kollégiumi szabályzatokat felülvizsgálni és aktualizálni a Külső Kollégiumi Bizottság hathatós segítségével.
A felsorolt indokok miatt továbbra is szeretnék az
Egyetemi Hallgatói Képviselet egyik kari delegáltja
lenni, annak érdekében, hogy a jelenleg futó projektjeimet be tudjam fejezni és a több éves tapasztalatommal továbbra is képviselni tudjam a Ti érdekeiteket az
egyetemi fórumokon.
Végezetül szeretném megköszöni, hogy eddig
minden alkalommal bizalmat szavaztatok nekem és
köszönöm, ha ismét megtiszteltek a szavazatotokkal.

Gombás Bálint

Soós Róbert
Kollégiumi felelős
Sziasztok!
Soós Róbert vagyok, jelenleg a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán vagyok
elsőéves járműmérnök hallgató.
A kollégiumi élet az egyetem központja-szokták
mondani. Az elmúlt időszak ezt megerősítette bennem, és elhatároztam, hogy tenni szeretnék valamit
a közösségi élet további építéséért. Ehhez az egyik
legjobb lehetőség a Hallgatói Képviselet Kollégiumi
felelős posztja, melyre ezen motivációs levelemmel
szeretném jelölni magam. Amennyiben megválasztásra kerülök, úgy célom a lelakott, rossz bútorok leselejtezésének és az újak kiosztásának elősegítése.
A közösségi életben való tevékenykedés csapatmunka. Ebben nagy tapasztalatot szereztem, ugyanis kézilabdás múltamból fakadóan megismertem
a hatékony együttműködést társaimmal. Egy összetartó csapat nagy motivációja tud lenni mindenkinek,
és képes arra, hogy boldogabbá, színesebbé tegye a
szürke hétköznapokat. Az utóbbi időben vendégként részt vettem a Hallgatói Képviselet ülésein, ami
betekintést adott az itt zajló folyamatokba. A kollégium lakójaként mindig is szerettem volna részt venni
a Baross Palota minél gördülékenyebb és legtöbbetek
számára megfelelő működtetésében, tevékenységeim
során is ez a cél vezérelne.
Saját magamat megbízhatónak, következetesnek
és kreatívnak tartom, amelyek nélkülözhetetlenek az
új ötletek, lehetőségek sikeres megvalósítására. Tájékozottságomnak és széles érdeklődési körömnek
köszönhetően sok emberrel megismerkedem, és
könnyedén megtalálom velük a közös hangot. Zenei
kompetenciám révén nagy empátiával hallgatok meg

minden problémát, és lehetőség szerint
igyekszem teret adni minden felmerülő
igénynek.
A mérnöki pályához hozzátartozik a
jó problémamegoldó képesség és a precíz
munkavégzés, ami ennél a posztnál kiemelten fontos, feladataimat ennek szem előtt
tartásával végezném.
Remélem levelem elnyeri a tetszéseteket
és megtiszteltek bizalmatokkal!

Soós Róbert

Schuck Dávid
Elnök

Sziasztok!
Schuck Dávid vagyok, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar harmadéves járműmérnök
hallgatója. A 2022-es tisztújításon szeretnék pályázatot benyújtani a KJK Hallgatói képviseletének elnöki
pozíciójára. A Képviselet idén januárban Elnökhelyettesként bizalmat szavazott nekem, így tapasztalatot
gyűjthettem a munka menedzselésében, illetve a teljes HÖK rendszer működésére és jövőbeli stratégiai
irányvonalaira vonatkozó ismereteket is tudtam szerezni.
Képviselői pályafutásomat 2021. októberében
kezdtem, azóta számos projektet és elvégzett tevékenységet tudhatok magam mögött. Kezdetben
Közéleti felelősként igyekeztem a lehető legmegfelelőbb munkát végezni, ezzel segítve a kari közösséget.
Első és legfontosabb feladatom a Közösségi ösztöndíj
összeállítása és elbírálása volt, ezt már rögtön a mandátumom betöltésének hetében el kellett végeznem.
Tapasztalat hiányában a hirtelen jött nagy felelősség
nem tántorított el, de ebben természetesen jelentős
szerepet vállaltak az akkor leköszönő képviselők.
Úgy vélem, a közös és eredményes munka következtében egy sikeres ösztöndíj időszakot tudtunk zárni.
Ez után egy viszonylag enyhébb időszak következett,
azonban ezt kihasználva, az elavult Közösségi pontadminisztráló rendszert igyekeztem megreformálni.
Az öntevékeny körök vezetőinek visszajelzései alapján nagy előrelépés történt a régi, Google Form-os
rendszerhez képest. Ez a soron következő ösztöndíj
pályázat kiírásakor fog vizsgázni, reményeim szerint
jelentősen megkönnyül az ösztöndíj összeállításának
menete. Végül, de nem utolsó sorban, a 2022/2023-as

pályázati sablonok elkészítésénél igyekeztem a körök igényeit figyelembe venni a
pontértékek optimalizálása érdekében, így
biztosítva a jövőbeni tevékenységek megfelelő mértékű honorálását.
Az októberi motivációs levelemben említettem, hogy fontosnak tartom a készülő
új kari honlap elkészülését, és ezzel a régi,
kellemetlen károkozókkal terhelt oldalunk
leváltását. Ezen projekt a téli hónapokban
kicsit háttérbe szorult egyéb technikai nehézségek miatt, azonban ezeket képviselőtársaimmal sikerült elhárítanunk. Reményeim
szerint az elkövetkező hetekben az új honlap
megkezdheti tesztüzemét és a bírtokaitokba
vehetitek, Ti hallgatók.
Ahogy azt már a bevezetésben is említettem, úgy hozta a sors, hogy pályafutásomat
Elnökhelyettesként folytathatom. Ezzel a lehetőséggel az előző Elnök, Grizák Máté

keresett meg, az addig elvégzett munkáim alapján
bizalmat szavazva nekem. Ez természetesen hatalmas felelősségként érintett, azonban néhány álmatlan éjszaka után elfogadtam a felkérést. Az ezt követő
hónapokban Mátéval folyamatosan azon dolgoztunk,
hogy a megfelelő tapasztalatokat megszerezhessem.
Az eredményes betanulás érdekében bármikor rendelkezésre állt, ezt szeretném is megköszönni neki.
Mint azt bizonyára már a legtöbben tudjátok, Máté
február végén lemondott elnöki tisztségéről, helyette
korelnök lévén, hivatalosan Tari Balázs vette át a kormányzást. Azonban a fentebb említett tapasztalatszerzés céljaként ügyvivő jelleggel én viszem a Képviselet koordinálását. Nem tagadom, ezzel a hatalmas
feladattal néhol kicsit döcögve, de annál inkább igyekezve kellett megbirkóznom. Megítélésem szerint
a tempót sikerült felvennem, hogy Ti hallgatók ne
érezhessetek semmi negatívat a személyi változások
következtében.
Amennyiben bizalmat szavaztok nekem a soron
következő Tisztújító szavazáson, töretlen lelkesedéssel fogom folytatni a megkezdett munkát.
Jövőbeli terveim között szerepel, hogy a jelenleg megkezdett és lezárt projektek eredményeivel a
Képviselet aktívan és megfelelően dolgozzon tovább,
de emellett az elmúlt időszak több hiányosságra és
lehetőségre is rámutatott. Sokszor ütköztünk olyan
problémákba, amelyet a megfelelő kommunikáció
hiánya okozott. 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.
Remélem, hogy a Tisztújító Szavazáson ismét bizalmat szavaztok nekem!

Schuck Dávid

Szatzger Martin
Gazdasági felelős
Sziasztok!
Szatzger Martin vagyok, másodéves közlekedésmérnök hallgató és ezzel a motivációs levéllel
szeretném bemutatni magamat, valamint jelentkezni a Kari Hallgatói Képviselet gazdasági referens
pozíciójára.
A tanulmányaimat a 2020-as évben kezdtem
az egyetemen. Emlékszem, az első meghatározó
élményem a karról a gólyatábor volt. Már akkor is
éreztem, hogy a jövőben szeretnék majd a karon valamilyen meghatározó tevékenységet csinálni. Sajnos
a Covid alatti időszakban nem tudtam megismerni
teljes mértékben az egyetemet és magát a közösségi
életet, utóbbiból talán kicsit ki is szorultam.
Az első szerepvállalásomat a közéletben tavaly
nyáron kezdtem el, amikor jelentkeztem a Kari Diákjóléti Bizottságba. Itt megtanultam milyen fontos
és felelősségteljes a feladatok színvonalas elvégzése.
Mindig törekedtem a maximumra és büszkén állíthatom, hogy az előző pályázati időszakban rengeteg
bírálat került ki a kezeim alól, sok pozitív visszajelzéssel együtt.
Talán a KDJB-ben eltöltött idő alatt tetszett meg,
hogy a munkámmal adhatok valami pluszt a hallgatóknak. Februárban úgy döntöttem, hogy jelentkezem a Hallgatói Képviselet Tanácskozási Jogú
Tagjának. Itt a Képviselet meg is adta a bizalmát és
azóta fokozatosan megkaptam a kellő tudást a HK
működésének megértéséhez és átlátásához. Már
eleinte is kifejezetten nagy érdeklődés ragadott el
a gazdaság iránt, de csak később jöttem rá, hogy
szívesen kipróbálnám benne magam.
Részt vettem egy, az Egyetemi Hallgatói Képviselet
által megrendezett hétvégén, ahol rengeteg új tudást

sajátítottam el. Meghallgathattam, hogy
más karokon milyen kötelességekkel jár a
gazdasági poszt, milyen tevékenységeket
végeznek és hogyan birkóznak meg az esetleges nehézségekkel. Betekintést kaptam
az analitikák világába, melyek már régebben is rendkívül érdekeltek. Összességében
egy nagyon jó élmény volt, és itt döntöttem el véglegesen, hogy én ezzel szeretnék
foglalkozni.
Józsa Alex, a jelenlegi gazdasági referens rengeteg érdekes dolgot mesélt és mutatott meg. Segítségével megismertem egy
rendezvény költségvetésének elkészítését,
megrendelők leadását és a beszerzések lebonyolításának folyamatát. Tapasztalatot szerezhettem még az eszközigénylők leadásáról
is MŰHAL-on keresztül. Úgy gondolom,
hogy még ilyen kevés idő alatt is rengeteg új
tudást szereztem meg, mely nemcsak az

egyetemen és a karon belül, hanem a mindennapi
életben is hasznos.
Nagyon fontosnak érzem, hogy az ember keze
közül igényes, valamint precíz munka kerüljön ki. Ezt
a mentalitást egyetemi tanulmányaimnál és az általam készített munkáimnál is igyekszem minél jobban betartani, így ígérhetem, hogy a HK-s lét alatt is
erre törekednék. További erősségemnek érzem, hogy
rendkívül nyitott vagyok új dolgokra, ezért hajlandó
vagyok akár teljesen új ismereteket is megtanulni.
Remélem a fenti sorok megmutatták azt, hogy
mennyire szívesen tölteném be ezt a posztot és milyen
örömmel, valamint lelkesedéssel vennék részt a Hallgatói Képviselet munkájában, ezzel segítve Titeket is,
Diáktársaimat!

Szatzger Martin

