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Tari Balázs
Oktatási és tanulmányi felelős

Sziasztok!

Tari Balázs vagyok, karunk mesterszakos Au-
tonóm járműirányítási mérnök hallgatója, Oktatási és 
tanulmányi felelős, jelenleg a Kari Hallgatói Képvise-
let elnöke.

A Képviseletbe 2021 áprilisában jelentkeztem 
lényegében nulla előtapasztalattal, egy hirtelen jött 
ötlettől vezérelve. Habár az elődöm, Kocsi József 
így utólag visszanézve jó munkát végzett, azon-
ban nagyon sok visszajelzést és panaszt hallottam a 
képviselők munkájára, ezért úgy döntöttem, hogy én 
is megmérettetem magam az éves tisztújító szavazá-
son. Erre az indokom mindössze annyi volt, hogy 
“nem lehet olyan nehéz ez, biztos jobban tudom 
csinálni, mint mások”.

Hamarosan viszont komoly leckét adott a valóság. 
Ugyan mind jelentkezésemnél, mind a tisztújító fóru-
mon mindösszesen a puszta minimum teljesítését 
ígértem meg, néha sajnos még ez is nehezemre esett, 
voltak azonban időszakok, amikor saját magam is 
túlteljesítettem.

Oktatási és tanulmányi felelősként fő feladataim 
a hallgatókkal és oktatókkal való kapcsolattartás, a 
zárthelyi naptár elkészítése, Oktatási dékánhelyettes 
úrral való kapcsolattartás és a kérvények elbírálása, 
illetve a Külső Oktatási Bizottságban való részvé-
tel voltak, azonban felelős csapatjátékosként a többi 
képviselő munkájában is segítettem, amennyiben 
tudtam és volt rá energiám (néha még akkor is, ha ez 
utóbbi hiányzott).

Feladataimat 2021 májusában, még az online 
oktatási rendszerben kezdtem meg a 13. oktatási 
héten. Ez praktikusan azt jelentette, hogy az egyik 
legsűrűbb időszakban, egyből a mélyvízben kezdtem, 

ahol saját képességeimhez képest derekasan  
helyt álltam. Ebben az időszakban hatalmas 
segítségemre volt Béres Máté képviselőtár-
sam, aki mindig segített a felmerült hallgatói 
problémák lehetséges megoldási módjain-
ak feltérképezésében és az oktatókkal való  
helyes kommunikációs stratégia 
kialakításában.

Jelentkezésemkor nem tudtam megígérni, 
hogy projektekkel is fogok foglalkozni, 
ennek megfelelően befejezett projektem 
nincsen, futó projektem pedig egy darab 
amely remélhetőleg kifut addira, mire az új 
Hallgatói Képviselet megalakul. Ez az úgy-
nevezett “kritikus tantárgyakat” vizsgálja, 
azaz amelyeken túl nagy a bukási arány.

A Külső Oktatási Bizottság tagjaként 
egészen produktív voltam, a projektekben 
aktívan részt vettem, a TVSZ módosítá-
si javaslatokhoz pedig szinte mindig volt 



hozzászólnivalóm. Ezek közül a 100.§ megszün-
tetésének a kérdése fájó pont volt, érveimet és 
meglátásaimmat az EHK-s Oktatási felelős is meg-
próbálta érvényre juttatni felsőbb szinteken, inkább 
kevesebb, mint több sikerrel. 

2022 márciusában Grizák Máté váratlanul lemon-
dott, így azóta az SZMSZ szabályai szerint korelnök-
ként ügyvivő elnöke vagyok a Hallgatói Képviseletnek. 
Mivel eleve a képviseletbe is protestből jelentkeztem, 
illetve a megfelelő kompetenciáim sincsenek meg 
ehhez a feladathoz, ezért ezen posztom betöltésében 
Schuck Dávid, jelenlegi Közéleti felelőstől kapok sz-
inte erején felüli segítséget.

Az elmúlt egy évben a legbüszkébb a Dr. Pápai 
Ferenc tanár úrral való egyeztetésemre vagyok. A 
Tanár Úrral sikerült megtalálni a közös hangot és egy 
hosszú, jó hangulatú, konstruktív beszélgetés keretén 
belül közelebb tudtuk hozni egymáshoz az álláspont-
jainkat, sikerült a zárthelyikkel kapcsolatban.

Képviselői munkámat idén tavasszal sajnos ab-
bahagyom, eredeti terveim szerint is csak egy évet 
szerettem volna vállalni. A Tanácskozási Jogú Tagok 
közül egy személy érdeklődött az én mandátu-
mommal járó feladatok iránt, úgy érzem, hogy őt 
felkészítettem a feladatra és a jövőben sem szeretném 
elengedni a kezét, amennyiben ő lesz megválaszt-
va erre a posztra. Ezt is kipróbáltam, a szükséges és 
megfelelő konklúziókat levontam belőle, melyeket 
szinte kendőzetlenül szívesen megosztok akárkivel 
egy személyes beszélgetés alkalmával. Ez az egy év 
nagyban hozzájárult a világ, illetve kicsiny karunk 
működésének megértésének árnyalásához, amiben 
egy eredetileg “HK szkeptikus” ember megérthette, 
hogy a világ nem fekete-fehér, hanem állandó  
kompromisszumkeresés.

Tari Balázs



Kovács Marcell
Kollégiumi felelős

Sziasztok! 

Kovács Marcell vagyok, harmadéves járműmérnök 
hallgató. A Hallgatói Képviselet munkáját kollégiumi 
felelősként segítem 2021 októbere óta. 

A kar közéletében egy éve veszem ki tevékenyen 
a részem, 2021 tavaszán jelentkeztem a Mentor 
Gárdába, ahol az elmúlt félévben aktívan segítettem 
a tanköröm beilleszkedését az egyetemi rendszerbe, 
illetve igyekeztem a tanulmányaikban is segítségükre 
lenni. A jelenlegi félévben ugyan már nem tartunk 
EPI órákat a gólyáknak, de készségesen segítek nekik 
továbbra is a felmerülő problémáikban. 

2021 őszén jutott tudomásomra, hogy Gombás 
Bálint leköszön a Hallgatói Képviseletben a kollégiu-
mi felelős posztról, mely lehetőség egyből felkeltette 
az érdeklődésemet. Többszöri egyeztetés után vele és 
más képviselőkkel, magabiztosan adtam le a jelent-
kezésemet erre a tisztségre, majd a Ti támogatásotok-
kal mandátumos taggá váltam. 

Hallgatói Képviselőként előzetes képviseleti ta-
pasztalatok híján igyekeztem minél hamarabb fel-
venni a ritmust és belerázódni a feladatokba, ebben 
sokat segített Gombás Bálint képviselő társam, me-
lyet ezúton is szeretnék megköszönni neki. Hamar 
jó kapcsolatba kerültem a kollégium gondnokával és 
portásokkal, mely nagyban hozzásegített a problémák 
gyorsabb és gördülékenyebb megoldásához. A Hall-
gatói Szolgáltatási Igazgatóság kollégiumokkal 
foglalkozó alkalmazottjaival is gyorsan megismerked-
tem, képviselői időszakom alatt hatékony kommu-
nikáció és együttműködés útján mindent gyorsan 
meg tudtunk oldani. 

Kollégiumi felelősként a Kollégiumi Bizottság 
vezetését is megörököltem és véleményem szerint

a kollégiumi mentorokkal is gyorsan sik-
erült egy jó kapcsolatot kialakítanom, me-
lynek köszönhetően tőlük is sokat tanultam 
a ház működését és feladatokat illetően, a 
problémák nagy részét gyorsan sikerült or-
vosolnunk.

Az őszi félév során a várólistán lévő hall-
gatók és pótjelentkezők üres helyekre történő 
elhelyezésével kezdtem a tevékenységeimet. 
Januárban elkészítettem a kollégiumi felvéte-
li pályázat eredményét és a szobabeosztást, 
melynek során reményeim szerint sikerült a 
legtöbbeteket abba a szobába elhelyeznem, 
amelyiket elképzeltétek magatoknak.

Ősszel sajnos több vízvezeték is megadta 
magát a kollégiumban, melynek során sok 
hallgató maradt víz nélkül a szobájában. A 
felújításokkal a várakozások ellenére nem 
lehetett megvárni a nyarat, hanem a tavaszi 
félévben lett beütemezve, mely sok hallgató



maradt víz nélkül a szobájában. A felújításokkal a 
várakozások ellenére nem lehetett megvárni a nyarat, 
hanem a tavaszi félévben lett beütemezve, mely sok 
szervezést igényelt részünkről, és átköltözéseket a 
hallgatóság részéről. A költözések és szoros határidők 
miatti kellemetlenségektől eltekintve rendben leza-
jlott a felújítás, melynek elengedhetetlen eleme volt 
az érintett szobákban lakók rugalmassága, melyet 
köszönünk Nekik ezúton is!

A tavaszi félévre sikerült egy nagyobb projektet 
befejeznünk, elkészült a Baross How To. A készítését 
még Gombás Bálint kezdte el a kollégiumi men-
torokkal közreműködve, így nekem már csak a végső 
simításokat kellett rajta elvégeznem. Ezen dokumen-
tum az új beköltözőknek segít a kollégiumi életbe be-
letanulni és eligazodni az épületben, de a többi lakó 
számára is tartogathat hasznos újdonságokat.

Képviselőségem alatt a lehetőségekhez képest ig-
yekeztem a számotokra jó döntésekkel és tettekkel 
a kollégiumi mindennapjaitokat élhetőbbé tenni, 
remélem sikerrel jártam és elégedettek voltatok ve-
lem. A következő tisztújító alkalmával befejezem 
mandátumos pályafutásom, így szeretnék köszönetet 
mondani a képviseletnek, kollégiumi bizottságnak és 
kollégiumi dolgozóknak a közösen eltöltött elmúlt 
fél évért és külön köszönöm Nektek a belém fektetett 
bizalmat, kívánom, hogy sikeresen és boldogan tel-
jesítsétek az egyetemi éveiteket!

Kovács Marcell



van den Hövel Lara
Tankör és utánpótlás felelős

Sziasztok! 

van den Hövel Lara vagyok, harmadéves 
járműmérnök hallgató. A 2020-as tanévtől kezdve a 
mentorok lelkes táborát erősítem, az októberi időközi 
tisztújító szavazáson pedig a Hallgatói Képviseletbe 
szereztem mandátumot Tankör és utánpótlás fele-
lősként. Ebben a beszámolómban szeretném röviden 
összefoglalni nektek a Hallgatói Képviseletben vég-
zett tevékenységeimet. 

Tankör és utánpótlás felelősként a legnagyobb fe-
ladatom a Mentor Gárda vezetése, különböző pro-
gramok közös megszervezése volt. A Mentor Gárda 
mindig is nagyon fontos részét képezte egyetemi 
életemnek. Tudom milyen kulcsfontosságúak a men-
torok az ide érkező gólyák beilleszkedésében, útbai-
gazításában így végig ehhez mérten felelősségteljesen 
és lelkiismeretesen próbáltam ellátni a rám bízott fe-
ladatokat. 

Amikor októberben átvettem a Gárda vezetését 
az első nagy eseményünk a Gólyabál volt. A rendez-
vényen nem csak az előkészületekben segédkeztünk, 
hanem egy meglepetés produkcióval is készültünk 
a Gólyabál résztvevői számára. A produkciónk bet-
anulása és bemutatása örök élmény marad. Sokat 
készültünk az estére, bízom benne, hogy ez látszódott, 
és meg tudtuk nevettetni a közönséget.

A szorgalmi időszak alatt több ZH felkészítő 
konzultációt sikerült tartanunk az első éves hall-
gatóknak Mérnöki alapismeretek és Matematika A1 
tantárgyakból. Ezenkívül az Egyetem-polgári Is-
meretek anyag alakításával, bővítésével foglalkoztam, 
remélem sikerült hasznos és érdekes tudást átadnunk 
a gólyáknak a tankörórák keretein belül.

A tavaszi Regisztrációs hétre megszerveztük az

ősszel elmaradt Kocsmatúrát a Rendezvé-
nyszervező Bizottság segítségével. A sze-
rvezés és az esemény is rendkívül jó hangu-
latban telt, több mint 50 első és felsőbb 
évesnek mutattuk be a környék kocsmáit. 

Márciusban a Gólyatanács – Közéleti 
Vetélkedő programsorozatot bonyolítottuk 
le az első éves hallgatók számára, ahol a rész-
tvevők három este folyamán ismerkedhettek 
meg Karunk bizottságaival és öntevékeny 
köreivel egy csapatverseny formájában. 
A vetélkedő remek hangulatban telt, több 
mint 35 gólyának tudtunk jó szórakozá-
si lehetőséget nyújtani, miközben hasznos 
tudással és értékes nyereményekkel gazda-
godhattak. 

A Mentor Gárdával a gólyák közösségbe 
illeszkedését segítő rendezvényeken kívül 
Karunk bemutatásával foglalkoztunk a 
középiskolás érdeklődők számára.



Novemberben, szinte már hagyományosnak 
mondhatóan online került megrendezésre a Nyílt 
Nap, ahol a virtuális térben mutattuk be a nézőknek 
Karunk felépítését, képzéseit, tanulmányokon túli 
lehetőségeit. Nagy örömünkre január közepén 
jelenléti formában vettünk részt a három napos 
Educatio kiállításon. Számtalan érdeklődő fordult 
meg a standunknál és úgy gondolom, hogy a men-
torok segítségével sikerült eredményesen bemutatni 
Karunkat. Bizakodó vagyok, hogy a sok ide jelent-
kező diák tükrözni fogja az igyekezetünket. 

A rendezvényeink mellett a Gárda csoportdina-
mikáját próbáltam alakítani ülésekkel, beszélgetések-
kel, közös csapatépítővel. Tényleg úgy érzem, hogy az 
idei Mentor Gárda egy nagy baráti társasággá alakult. 
Nem volt hibátlan az év, de végig összetartottunk, egy 
igazi kis csapat lettünk. A Mentor Gárda értékelők is 
azt mutatták, hogy jól teljesítettünk a tanév folyamán 
Szeretném megköszönni a mentortársaimnak, hogy a 
„Főnökasszonyuk” lehettem, nélkülük nem lett volna 
az igazi.  

A féléves képviseleti pályafutásom során sok ki-
hívással találkoztam, melyeket hol könnyebben, 
hol nehezebben vettem. Talán merész volt egy kic-
sit az egészbe az ötödik félév közepén belevágni, de 
visszagondolva nem bánom, hogy így döntöttem. 
Egy biztos, rengeteget tanultam az elmúlt időszakból.  
Képviselőként olyan helyzetekkel, feladatokkal és fe-
lelősséggel találkoztam, mint előtte sosem, ez pedig 
nagyon sokat hozzátett a személyes fejlődésemhez. 
Rengeteg embert ismerhettem meg, új kapcsolatokat 
építhettem ki, megtapasztalhattam milyen egy csapa-
tot vezetni és egyben egy jó közösséghez tartozni. 

Hosszas gondolkodás után, az idei tisztújítón nem 
indulok újra, közeleg a tanulmányaim vége és sze-
retném az előttem álló időszakot szakmai fejlődésre 
fordítani. Köszönöm, hogy az előző évben bizalmat 
szavaztatok nekem, igyekeztem mindig a legjobb 
tudásom szerint elvégezni a feladataimat és remélem 
a Mentor Gárdával sok szép pillanatot tudtunk 
varázsolni nektek. Köszönöm Képviselőtársaimnak 
ezt a felejthetetlen fél évet, sok sikert kívánok a meg-

megújuló Hallgatói Képviseletnek a követ-
kező ciklushoz!

van den Hövel Lara



Józsa Alex
Gazdasági felelős

Sziasztok! 

Józsa Alex vagyok, negyedéves közlekedésmérnök 
hallgató, valamint a Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar gazdasági felelőse 2021. májusa 
óta. Az ismét jelenléti formában induló tanév rengeteg 
izgalmat hozott számomra, emiatt egy igazán pro-
duktív időszakot tudhatok magam mögött. Az elmúlt 
év tevékenységeit szeretném most összefoglalni.

A Képviseletben 2020. júniusában kezdtem el te-
vékenykedni Kommunikációfelelős poszton. Abban 
az évben számos projektben vehettem részt és még 
több feladatot kellett megoldanom. Azóta is siker-
esen működik a hallgatói hírlevél, melyet minden 
héten igyekeztünk eljuttatni a hallgatókhoz. Kommu-
nikációfelelős posztom végéhez közeledve azt érez-
tem, hogy új kapukat kell kinyitnom magam előtt, 
nagyobb kihívásra vágyom.

A tavalyi Tisztújításon meg lettem választva a 
Képviselet Gazdasági felelősének. Ez a poszt már a 
korábbi években is érdekelt, azonban tavaly nyáron 
éreztem, hogy megvan a kellő tudásom és tapaszta-
latom a feladatok elvégzéséhez. Az első nagy feladat 
a Gólyatábor megszervezése volt Nagy Fruzsinával. 
Nem állt tőlem távol ez a feladat, mivel korábban már 
részt vettem két Gólyatáborban szervezőként. Szer-
encsére a szervezők magas fokú felkészültsége miatt 
egy rendkívül sikeres rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött és jó hangulatot tudtunk okozni az újdonsült 
hallgatóknak. Ez idő alatt igyekeztem minél jobban 
megismerni az egyetem gazdasági rendszerét, vala-
mint olyan költségvetési terveket készíteni, amelyek 
minden szempontnak tökéletesen megfelelnek. Meg-
annyi rendezvényt tudhatunk a Képviselettel magunk 
mögött, melyekből igyekeztem kivenni a részem.

Az idő haladtával egy újabb területet is-
merhettem meg. Az időközi lemondások 
miatt ügyvivő jelleggel bekerültem az Egye-
temi Hallgatói Képviseletbe. Sajnálatos 
módon ez egy rövid időszak volt, azonban 
egyáltalán nem bánom, mivel hatalmasat 
tágult a látóköröm, sokkal jobban megis-
mertem a HÖK rendszer működését.

A kis kitérő után a Szakestélyek és kisebb 
programok megszervezése mellett újabb 
nagy esemény következett, a Gólyabál. 
Szerencsére itt is egy rendkívüli szervezői 
gárdával tudtam együtt dolgozni, így a ren-
dezvény is sikeresnek volt mondható. A hall-
gatók jókedvét minőségi italokkal és étel-
ekkel, híres fellépőkkel és értékes tombola 
nyereményekkel sikerült megteremtenünk.

Mandátumom végéhez érve a mondhat-
ni “rutinrendezvények” mellett közeledett 
egyetemi pályafutásom legnagyobb szerve-



zendő eseménye, a 39. Közlekedésmérnöki 
Kari Napok. Mivel ez még szervezés alatt áll, sokat 
nem árulhatok el róla, azonban mindenkit előre 
felkészítenék, hogy méltó visszatérésre készülünk.

Természetesen egy elmaradással is tartozom 
felétek, a Képviselet új honlapjával. A sűrűsödő pro-
gramok és tevékenységek miatt kevés időt tudtam rá 
szakítani, azonban most tényleg a végső stádium-
ba érkezett. Az utolsó simításokat végezzük rajta, és 
várhatóan 2 héten belül mindenképp el fog indulni. 
Köszönjük a türelmetek, már kíváncsian várjuk a 
reakciókat!

Képviselői mandátumom a következő Tisztújítás 
alkalmával véget ér, azonban a Képviselet munkáját és 
a Közlekkar hallgatóit továbbra is igyekszem tapasz-
talataimmal támogatni. Összefoglalásként szeretnék 
köszönetet mondani a Képviseletnek, a Rendezvé-
nyszervező Bizottságnak, és kiemeltképp nektek, 
hallgatóknak, hiszen a ti vidámságotok és elége-
dettségetek adott mindig erőt és motivációt. Sokat 
köszönhetek nektek és kívánom, hogy ti is legalább 
ilyen kellemes emlékekkel és vidám gondolatokkal 
tekintsetek vissza egyetemi pályafutásotokra!

Józsa Alex


