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Sziasztok!

Kovács András (a. Sudry) a
kar ötödéves hallgatója, a Hall-
gatói Képviselet elnöke vagyok.
2006 ısze óta vagyok tagja a
Hallgatói Képviseletnek, ez idı
alatt egy évig a marketingfele-
lısi pozíciót láttam el, majd
2007 ıszétıl tavaly májusig
gazdasági felelıs voltam. A Hall-
gatói Képviselet elnöki posztját
2008 májusa óta töltöm be.
Elnöki posztomból kifolyólag
tagja vagyok a Kari Tanácsnak,
a Kari Oktatási Bizottságnak, a
Kari Tanulmányi Bizottságnak, a
Kari Jegyzetbizottságnak, ahol
karunk vezetıivel és oktatóival
dolgozunk együtt. Emellett kép-
viselem a hallgatói érdekeket
minden Tanszékvezetıi érte-
kezleten, HK elnöki megbeszé-
lésen.

E rövid bevezetı után lás-
suk, mi is történt az elmúlt egy
évben: nyáron egy teljesen új
irányítási rendszert sikerült ki-
dolgoznunk alelnökömmel (Ke-
resztes Péter), aminek köszön-
hetıen a Hallgatói Képviselık
munkájának irányítása és segí-
tése naprakésszé és követhe-

tıvé vált. E rendszer lényege,
hogy elıre felvettünk egy teljes
évet annak minden feladatával,
határidejével, felelısével. En-
nek köszönhetı többek között,
hogy minden program idejé-
ben elkészült, és hogy a külön-
bözı feladatok ellátása között
esetlegesen felszabaduló szabad
kapacitásokat is sikerült leköt-
ni. Az elmúlt években a Hall-
gatói Iroda kezdte elveszíteni
hallgatói vonatkozásait, ezért
nyáron egy felújítás keretében
sikerült újraértelmezni az iro-
da feladatait. A felújítás lé-
nyege volt, hogy 2008 szep-
temberétıl az öntevékeny cso-
portok számára is elérhetı le-
gyen az iroda mind tárgyalói,
mind irodai (infrastrukturális
háttér) tekintetben. Szintén a
nyáron véglegesítettük Keresz-
tes Péterrel a jelenleg is mő-
ködı tanulmányi ösztöndíj osz-
tó rendszerünket, mely a hall-
gatók egymáshoz mért értéke-
lésében egy teljesen új és egye-
di, más karok Hallgatói Képvi-
seletei által is elismert, mo-
dern, jól mőködı rendszer. Az
ıszi félév megkezdése elıtt el-
határoztuk, hogy az eddigi, pa-
pír alapú pályázatokat (kollé-
giumi férıhely pályázat, Kari
BME ösztöndíj pályázat) elekt-
ronikus formába öntjük. Ezt
tapasztaltátok is, gyorsabb és
egyszerőbb lett ezen pályázatok
leadása. Változás következett
be a kollégiumi beköltözés so-
rán is, ahol végre nem kell órá-
kon át sorban állni, hanem a
mai kor követelményeinek meg-
felelıen gyorsan és bonyodalom
nélkül lehet beköltözni a kollé-
giumba. A regisztrációs héten az
elsısök számára tartott felké-
szítı tanfolyam új eleme volt a

Bicsák György által tartott, a
tantárgyak összefüggéseit tag-
laló elıadás. Talán ennek is
köszönhetı, hogy a 2008-ban
kezdett hallgatók lényegesen
jobb tanulmányi eredménye-
ket értek el, mint elıdeik. 

Az ıszi félév folyamán a
Hallgatói Képviselet összetéte-
lében lényeges változás állt
be, ugyanis a Képviselet 2008.
október 20-án visszahívta tiszt-
ségébıl Iberpaker Péter akkori
programfelelıst. Ennek követ-
keztében a Hallgatói Képviselet
10 fıvel mőködött egészen mos-
tanáig. Mindezek ellenére sem
az ıszi, sem a tavaszi félévben
nem maradtunk programok nél-
kül. A Szakestélyek szervezését
eleinte Döme Csongorral ket-
ten, majd pedig a Hagyomá-
nyırzı Öntevékeny Kör vezetı-
jét, Berta Zsoltot, illetve a kör
tagjait bevonva együtt végez-
tük. Úgy gondolom, hogy ezen
rendezvények zavartalanul zaj-
lottak le, ezért szeretném meg-
köszönni mindenkinek a segít-
séget. İsszel új programsoro-
zatként sikerült elindítanunk a
Baross Stand-Up Clubot, mely-
nek keretében ısszel 6, majd
tavasszal további 3 ismert hu-
morista szórakoztatta kéthe-
tente a hallgatókat. Hagyomá-
nyos és egyben kihagyhatatlan
rendezvényünk a Gólyabál, me-
lyet idén Iberpaker Péterrel
közösen rendeztünk. Úgy gon-
dolom, hogy az idei koncepció,
miszerint a Gólyabál ismét le-
gyen bál, és nemcsak holmi
koncert és buli, egy kezdı lé-
pésnek mindenképpen jó, de to-
vábbra is nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a rendezvény szín-
vonalának emelésére, azaz a
helyszínválasztásra, valamint a

Kovács András, Elnök
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megfelelı, mindenki számára
kellemes szórakozási lehetısé-
get nyújtó fellépık kiválasztá-
sára. Tavasszal minden közlekes
hallgató a Kari Napokat várja,
melyet idén 28. alkalommal
rendeztünk meg. Mint minden
rendezvényt, ezt is rengeteg
munka elızi meg, hogy a hely-
színen már „csak” a forgató-
könyvek lebonyolításával kelljen
foglalkozni. Idén a szervezést a
teljes HK, valamint Vígh Gabri-
ella, Sai-Halász Dóra, Lázár Be-
nedek, Miletics László, vala-
mint a HaBár részérıl Horváth
Ákos és Döme Csongor vállalták.
A Szervezıi Tanács vezetését
Keresztes Péterrel ketten láttuk
el. Emellett én az Egyetemi Por-
tya nevő vetélkedıt szervez-
tem. Remélem, jól éreztétek
magatokat, mindenki talált a
számára élvezhetı feladatot,
esténként pedig jól mulatott.

A Hallgató Képviselet irá-
nyításán, illetve a fentebb so-
rolt programok szervezésén kí-
vül folyamatosan figyelemmel
kísérem és irányítom a Képvi-
selet gazdálkodását. Az ezen a
területen véghezvitt racionali-
zálásoknak köszönhetıen az el-
múlt évben sikerült fejleszteni
a kari Öntevékeny Körök esz-
közparkját. A Hagyományırzı
Öntevékeny Körnek egy vitrint
vásároltunk, melyben hamaro-
san láthatóak lesznek az elmúlt
bı tíz év relikviái. A Baross In-
formatikai Szakkollégiumnak
nyáron egy több mint 1.300.000
Ft-ot érı switchet sikerült be-
szereznünk, mellyel a kollégiu-
mi internethálózat nagymérté-
kő fejlıdése figyelhetı meg. Itt
említeném meg, hogy a Kollé-
giumok Osztállyal közösen si-
keresen pályáztunk egy ún. Kol-

loka pályázaton, melynek ered-
ményeképpen egy kibıvített
számítógépteremmel találkoz-
hattok, reményeink szerint leg-
késıbb szeptemberben. Vala-
mint ennek a pályázatnak kö-
szönhetıen négy hallgató rend-
szergazdánk fejenként negyed-
millió forintos továbbképzésen
vehet részt. Az Audio stúdiónak
tavasszal közel félmillió forin-
tos eszközbeszerzését támo-
gattuk, melynek köszönhetıen
a dísztermi hangosítások lé-
nyegesen jobbak lesznek. A Ri-
szájlKörnek pedig sikerült be-
szereznünk egy palack prést,
mely azóta szinte folyamatosan
üzemel. A sport támogatása is
kiemelt figyelmet kap, ennek
elsı lépése a Cardio-terem be-
üzemelése, továbbiakban pedig
a Konditerem és a Cardio-terem
fejlesztése a célunk. A kari ön-
tevékeny körök között kö-
szönthetjük ısz óta a Közleke-
désmérnöki Szakkollégiumot,
mely hosszas elıkészítı munka
után végre megalakult, és lel-
kes tagjai folyamatosan szer-
vezik számotokra a tanórákon
kívüli szakmai programokat. A
Szakkollégium tagjai a HK-val
szorosan együttmőködve idén
megrendezték az Elsı, illetve a
Második Közlekedésmérnöki
Szakmai Napot, melyen szép
számmal részt is vettetek. 

Itt jegyezném meg, hogy a
HK több mint 350.000 Ft-tal tá-
mogatta a kart, hogy a Nyílt Na-
pon, illetve az Educatio neve-
zető rendezvényen a kar szín-
vonalas kiadványokkal jelen-
hessen meg.

A jelenlegi Hallgatói Kép-
viselet tavaly május óta számos
alkalommal képezte tovább tag-
jait, melynek köszönhetıen a

Hallgatói Képviselık tudásfel-
mérését a 2. helyen zártuk. 

Mivel a BME HÖK Alapsza-
bályt nem is oly régen módosí-
totta az EHK, ezért nekünk is
frissíteni kell az SZMSZ-ünkön.
Éppen ezért az elmúlt egy év ta-
pasztalatai alapján újragondol-
tuk a Hallgatói Képviselet mő-
ködését, melynek eredménye
egy lényegesen új SZMSZ, mely-
bıl ki is emelném a legfonto-
sabb pontokat. Egyrészt a HK-
s feladatok rendezettebb el-
osztása és az egységes terhelt-
ség végett néhány posztban
változás történik. Elıször is
megszőnik a marketingfelelısi
poszt és helyette belép egy
második programszervezı. A
sportfelelıshöz kerülnek a kul-
turális programok, a kommuni-
kációfelelıs pedig ezentúl a
Hallgató Irodáért is felel. A kol-
légiumfelelıs felügyelete alá
kerülnek a kollégium infrast-
ruktúrájához tartozó öntevé-
keny körök, a gazdasági felelı-
si posztból pedig juttérfelelıs
lesz. A Mentorgárda, a Közle-
kedésmérnöki Szakkollégium
valamint Hagyományırzık az
újonnan belépı tankörfelelıs
alá tartoznak majd, akinek leg-
fontosabb feladata a hallgatók
életútjának követése/segítése
lesz, beleértve a TDK-val és a
külföldi ösztöndíjakkal járó te-
endık intézését is.

Remélem, munkánk ered-
ménye számotokra is látható.
Részemrıl a posztomat a jövı-
ben is szívesen ellátom. Köszö-
nöm, ha elolvastad, és ha bár-
mi kérdésed van, írj bátran: ko-
vacs.andras@kozlekkar.hu

Kovács András
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Köszöntelek kedves ol-
vasó! 

Angyal Róbert vagyok, a
kar ötödéves hallgatója. Több
dolognak köszönhetıen ez még
nem az utolsó évem. 3 éve te-
vékenykedem Hallgatói Képvi-
selıként, két éve az Egyetemi
Hallgatói Képviseletbe delegál-
tok szavazataitokkal, ahol szá-
mos dologgal foglalkoztam.
Mint az ismeretes számotokra
is, részt veszünk az egyetem
vezetésében, titeket érintı
szabályzatok megalkotásában.
Ezen kívül rengeteg hallgató-

kat érintı kérdésben gya-
koroljuk véleményezési,
egyetértési és döntési jog-
körünket. Az EHK-ban jó-
magam egyetemi beruhá-
zásokkal foglalkozom. Az
elkövetkezı idıszakban
(remélhetıleg most már
nagyon rövid idın belül)
megvalósulhat egy köztéri
bútorozás a Hallgatói Ön-
kormányzatnak köszönhe-
tıen. Gondolok itt az E
épület folyosóján talál-
ható bútorok cseréjére,
valamint az R épület 3-ik

emeletének bebútorozására.
Remélem, sokatok örömét leli
majd benne. Ezek mellett per-
sze számos kisebb beruházás is
megvalósulni látszik. Megújul a
balatonlellei tábor, lesz egy
kerékpártároló a K épület déli
részénél… stb. Ezen kívül tagja
vagyok az egyetem fı döntés-
hozó testületének, a Szenátus-
nak és részt veszek a pályázati
bizottság munkájában is. Ko-
rábban még oktatással kapcso-
latos kérdéskörökkel is foglal-
koztam, de mostanában már
nem igen volt kapacitásom rá.

Tavaly októberben meg-
alakult a MISZ Mőegyetemi Is-

kolaszövetkezet,
aminek köszönhe-
tıen újra lett isko-
laszövetkezete a
Mőegyetemnek. A
„MISZISZ” igazga-
tósági tagjaként a
menedzsmenttel
elsıdleges célunk,
hogy BME-s hallga-
tók számára minél
több tanulmányok
mellett végezhetı
munkát tudjunk
ajánlani, amelyek

között számos szakmai munka
is megtalálható.

Folyamatosan tájékozta-
tom a Kari Hallgatói Képvisele-
tet az egyetemi ügyekrıl,
segítek operatív dolgokban,
valamint ott a honlapunk, ami
már sok bosszúságot okozott.
Van egy mőködı új hírlevél
rendszerünk, valamint egy re-
gisztráció után használható fó-
rumunk, de sajnos még teljes
megelégedettséget nem vál-
tott ki belılem, így nem tettük
lehetıvé a használatát számo-
tokra. Ez még bıvülne egy on-
line kollégiumi felvételi és Kari
BME pályázati rendszerrel is.
Igen nehéz is lenne mindent
felsorolni, amivel az ember az
elmúlt évben foglalkozott, és
idıvel már az is összefolyik,
hogy mi történt az elmúlt
évben és mi korábban. 

Idén a beszámolóm nem
az elsık között készült el, így
volt alkalmam beleolvasni HK-
s kollégáim írásaiba és ott
annyi mindenrıl esett szó,
hogy nem akartam az említett
dolgokat én is leírni.

Amennyiben bármi kérdé-
setek, gondotok adódna, szíve-
sen állok rendelkezésetekre,
akár e-mailben (angyal.ro-
bert@kozlekkar.hu), akár sze-
mélyesen. Remélem meg
vagytok elégedve a HK munká-
jával és hozzásegítetek, hogy a
következı évben is folytathas-
sam a munkát.

Angyal Róbert, EHK képviselő

Angyal Róbert
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Sziasztok!

Keresztes Péter (alias
KáPé) másodéves doktorandusz
hallgató, a HK alelnöke és EHK
képviselı vagyok.

2001 szeptembere óta a
HÖK, 2005 májusától pedig a
Hallgatói Képviselet (HK) tagja.

Rövid ideig tanulmányi fe-
lelısként tevékenykedtem,
majd 2005 ıszén Kreutzer Ri-
chárd megüresedett EHK-s
posztját vettem át. Az elmúlt
közel négy évben a Közleke-
désmérnöki Kar Hallgatói Kép-
viseletének Egyetemi Hallgatói
képviselıjeként végzem mun-
kámat. 

Az Egyetemi Hallgatói
Képviselet (EHK) delegáltja-
ként tagja vagyok az egyetem
Szenátusának. Emellett az
Egyetemi Jegyzetbizottságnak,
ahol az elmúlt évben sikerült
elımozdítani az elektronikus
jegyzetek elterjedését és
egyre szélesebb körben való al-
kalmazását, valamint az Egye-
temi Gazdasági Bizottságban
folyamatosan véleményezzük a
Szenátus elé kerülı anyagokat,

melyeknél képviselem a leg-
fontosabb hallgatói érdekeket.
Tagja vagyok továbbá az Etikai
Bizottságnak és a Hallgatók
Esélyegyenlıségi Bizottságá-
nak.

2007 szeptembere óta
mind az Egyetemi Doktori Ta-
nácsban, mind pedig a Kari
Doktori Tanácsban én képvise-
lem a hallgatóságot.

Ezek mellett a Hallgatói
Képviseletben szerzett tapasz-
talataim és a végzett munkám
elismeréseként az idei év fo-
lyamán is több esetben tartot-
tam képzést, illetve szakmai
elıadást a BME más karain lévı
HK-knak.

Az EHK Belsı Pályázati Bi-
zottság tagjaként a hallgatói
külföldi és egyéb tanulmányi
pályázatok elbírálásában mő-
ködök közre. A 2006. májusi
kari választások után nem sok-
kal, az Egyetemi Hallgatói Kép-
viselet, Belsı Gazdasági Bi-
zottságának vezetıjévé válasz-
tott, mely posztot mára már
átkeresztelve mint gazdasági
referens, de jelenleg is betöl-
töm. Az EHK Belsı Kollégiumi
Bizottságában is közremőkö-
dök, emellett pedig az Angyal
Róbert által vezetett Beruhá-
zási Bizottságban segítem a
hallgatókat érintı egyetemi
beruházások megszervezését.

Az említettek mellett je-
lenleg a 2008 ıszén megalakult
MISZ Mőegyetemi Iskolaszövet-
kezet Felügyelı Bizottságának
elnöke vagyok, valamint a Mő-
egyetemi Ifjúsági Egyesület
munkájában elnökségi tagként
veszek részt. 

Kari szinten a hallgatói ér-
dekeket a többi Hallgatói Kép-
viselıvel a Kari Tanácsban kép-

viselem, illetve két ízben a Kari
Oktatási Bizottságban is részt
vettem.

Az elmúlt egy év bıvelke-
dett a kari közélettel kapcso-
latos feladatokban, melyeknek
jelentıs részénél voltam az öt-
letadó, a stratégiai megfogal-
mazó, illetve számos esetben a
megvalósító is. Rendkívüli ki-
hívásnak éltem meg, és szíve-
sen fordítottam rá az energiát,
melynek pozitív eredményeit
és hatásait sokatok visszajel-
zése alapján eredményesnek
nyugtázhatok. Melyek is voltak
ezek? A legegyszerőbb idırendi
sorrendben végigtekinteni.

A nyár elején a Hallgatói
Képviselet az energiáit legin-
kább a vizsgaidıszak végén le-
zajló kollégiumi felvételi pá-
lyázat lebonyolításával kapcso-
latos munkák kötik le. Ez a pro-
cedúra már hosszú évek óta el-
avult, papír alapú, személyes
megjelenést igénylı feladat
volt. Az általam kidolgozott
„exceles” jelentkezéssel vi-
szont rugalmasabb és napjaink
pályázói elvárásainak megfele-
lıbb rendszer alakult ki. A vég-
rehajtásnál Szőcs Gábornak
(alias Szücsy) mint friss kollé-
giumi felelısnek is sok tapasz-
talatot adott, melyet a késıbbi
önálló megvalósításnál jól tu-
dott alkalmazni.

A következı ilyen blokk a
HK iroda felújítása volt, mely-
ben a HK legtöbb tagja (10 fı)
eredményesen és jó hangulat-
ban részt vett, függetlenül at-
tól, hogy a szabad vakációból
egy egész hetet elvett. Rend-
kívül jó csapatot kovácsolt ösz-
sze a közös munka, melynek
köszönhetı volt az elmúlt egy
év kari közéletének dinamikus

Keresztes Péter, EHK képviselő
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fejlıdése. Az iroda pedig az el-
várt funkciókkal és megfelelı
színvonalon tudott ısszel Tite-
ket fogadni.

A nyár alatt véglegesedett
a Kovács András és általam ki-
dolgozott, a HK-sok önérdeké-
tıl független, tisztán az összes
közlekes hallgató tanulmányi
teljesítményétıl objektíven
függı új ösztöndíj osztási rend-
szer, melyrıl bıvebben már ko-
rábbi KÖZHÍR-ben olvashatta-
tok.

A szeptemberi kollégiumi
beköltözés folyamatrendszerő,
egyszerősített végrehajtása is
az én agymenésem volt, mely-
hez Szücsy is örömmel csatla-
kozott, és a közös munkánk
eredményeként gyakorlatilag
sorban állás nélkül, dinamiku-
san zajlott le.

A Baross Stand-up Club
(BSC) a gólyatáborból hazafelé
utazáskor pattant ki a fejem-
bıl. A cél az volt, hogy a Bog-
rácskör fızéseinek kellemes él-
ményeit az új és népszerő
mőfajt valamint az ıszi közös-
ségi élet fellendítését együt-
tes lehessen megvalósítani. Az
elmúlt egy év alatti 9 alkalmon
összesen több mint 3000 fıs lá-
togatottságot regisztráltunk. A
rendkívül kedvezı belépıárak,
és a hirtelen jött igénynöveke-
dés a 3. alkalomnak negatív
felhangot kölcsönzött, s ekkor
vezettük be az azóta megszo-
kott „hétfın csak közlekes di-
ákkal” rendszert, melynek a Ti-
teket védı funkciója azóta
igazolódott is. A program indí-
tásakor nagy segítségemre volt
Poszt Anna (Annu), Nagy Gábor
(BigG) és kiemelten Szabó Vik-
tor, akikkel azóta is szívesen
szervezem a BSC programot.

Az idei évben
a Kari Napok szer-
vezésébıl is ren-
desen kivettem a
részem. Sudryval
ketten láttuk el a
Szervezıi Tanács
vezetését, a szer-
vezık és a kontak-
tok legnagyobb
örömére. ☺ Leg-több esetben ope-
ratív feladatokat
láttam el, de a szí-
nes és széles-
vásznú filmszem-
lét Lázár Benedek-
kel (alias Beny)
ketten szerveztük,
akinek ötleteit és
segítségét ez úton
is köszönöm.

Az eddig fel-
soroltak mellett számomra a
legkedvesebb feladat, és talán
amit a legjobban érzékeltek, a
Külsı Aranykerék megszerve-
zése, melyet félreértés ne es-
sék, nem akarok egy személy-
ben kisajátítani, csupán a
fıszervezıi feladatokat láttam
önállóan el. Ezúton köszönöm a
többiek segítségét. Mivel már
egy évben kétszer is megren-
dezésre kerül, így 6 szervezıi
alkalmat tudhatok magam mö-
gött. Errıl a nagy múltú vetél-
kedırıl most már a HK honlap-
ján egy külön fülön olvashat-
tok, és ahogy idım engedi,
győjtöm és felrakom a régebbi
évek feladványait.

Egy évvel ezelıtti beszá-
molóban írtam elıször a zene-
kari próbaterem projektrıl,
mely a befejezést várta. Büsz-
kén jelenthetem, hogy elké-
szült, s néha-néha üzemel is,
fıleg azokkal, akik a legtöbbet

segítettek benne. Teljes gıze-
rıvel - a közelgı nyárra tekin-
tettel – már csak ısztıl indul, s
remélhetıleg egy régi őrt sike-
rül majd kitölteni, és sokatok
számára szerez majd feledhe-
tetlen perceket.

Ezek mellett fiatalabb HK-
s kollégáknak segítettem fel-
adataik végrehajtásában,
melynek pozitív vagy negatív
hatását inkább nekik kell meg-
ítélni (mindenesetre a szándé-
kom jóindulatú volt).

Tevékenységemet az elkö-
vetkezı évben is szeretném
folytatni.

Köszönöm az eddigi bizal-
matokat, remélem, továbbra is
megtiszteltek vele!

Keresztes Péter
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Szabó Viktor, Marketingfelelős
Sziasztok! 

Szabó Viktor, a kar ötödé-
ves hallgatója vagyok. 2006
májusa óta vagyok aktív tagja a
közösségi életnek, kezdetben
a Kollégiumi Bizottság Prog-
ramszervezıjeként tevékeny-
kedtem. Ekkor kezdtem megis-
merkedni a hallgatókat érintı
szabályzatokkal, a Hallgatói
Képviselettel, ennek felépíté-
sével, mőködésével. Ez idı
alatt részem volt a kollégiumi
ügyek intézésében, felvételi
eljárások lebonyolításában, a
Kari Diákjóléti Bizottság mun-
kájában és természetesen a
Programszervezı Bizottság tag-
jaként minden kari program
szervezésében, lebonyolításá-
ban is. A marketingfelelıs posz-
tot a 2007. októberi Tisztújító
Szavazás óta töltöm be. Az el-
múlt egy évben számos új ötlet
került megvalósításra, errıl
szeretnék pár gondolatot meg-
osztani veletek.

2008 nyarán úgy gondol-
tuk, hogy érdemes lenne az
egyetemisták körében nagy
népszerőségnek örvendı stand-
up comedy mőfaj hazai képvi-
selıit a Baross Gábor Kollégium
Dísztermében vendégül látni.
Mint az elsı elıadáson kide-
rült, az ötletet nagy érdeklı-
dés övezte. Így alakult meg a
Baross Stand-up Club (BSC), és
lett az ötletbıl a rendezvény-
naptár vissza-visszatérı szín-
foltja. Az elmúlt évben kilenc
alkalommal élvezhettétek a
színvonalas elıadásokat, hall-
gathattátok Badár Sándor ame-
rikai kalandjaitól kezdve Kiss
Ádám ’Ne dobáld a…’ felkiáltá-
sáig. Mint a folyamatos teltház
mutatta, sikerült egy nagy tö-

meget megmozgató
rendezvénysorozatot
életre keltenünk.

A másik legna-
gyobb újításnak a Köz-
lekedésmérnöki Szak-
kollégium létrejöttét
tartom. Egy kari hall-
gatókból álló öntevé-
keny körrıl beszélhe-
tünk, melynek tagjai
próbálnak minél szín-
vonalasabb, minél több
hallgatót megmozgató
szakmai programokat
megszervezni. A meg-
alakulást követı két szemesz-
terben számos üzemlátogatást,
szakmai elıadást, kerekasztal-
beszélgetést és két Szakmai
Napot sikerült megszervez-
nünk. Számos neves elıadó
(pl.: Leonov Péter, Szalma Bo-
tond) látogatását köszönhetjük
a lelkes szervezıbrigádnak. Ez-
úton szeretném megemlíteni,
hogy aki csatlakozni kíván a
csapathoz, keressen meg bát-
ran, szívesen fogadjuk az új ta-
gokat és ötleteket.

Programjaink megvalósí-
tásához, a minél magasabb
színvonal eléréséhez, szükség
van olyan támogatókra, akik
valamilyen formában hozzá
tudnak járulni egyes rendezvé-
nyeink létrejöttéhez.   Az el-
múlt egy évben a korábban
meglévı szponzorok megtar-
tása mellett, sikerült új támo-
gatókra szert tenni, akik szá-
mos alkalommal segítették az
adott esemény megvalósítását.
A részletekben nem elveszve,
láthattatok különbözı megje-
lenési formákat programjaink
helyszínén (pl.: Jegesest, Gó-
lyabál), hirdetéseket honla-
punkon, illetve a Közhírben.

Ahonnét még mindig a
legtöbben ismerhettek, talán
azok a programjaink. Találkoz-
hattunk a Gólyatáborban, ko-
rizhattunk együtt a JegesEsten,
hallgathattuk együtt a Szakmai
Napos elıadókat illetve a BSC
fellépıit és persze idén már
harmadszorra túrázhattunk
együtt a Börzsönyben. ☺Végül szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki segí-
tette a munkámat/munkánkat:
a Szakkollégium tagjainak, a
BSC és a Kari Napok szervezıi-
nek. Kívánok mindenkinek kre-
ditekben gazdag vizsgaidısza-
kot, bármilyen kérdésetek van,
nyugodtan írjatok az e-mail cí-
memre (szabo.viktor@kozlek-
kar.hu), keressetek meg sze-
mélyesen. Amennyiben Ti is
úgy gondoljátok, jövıre is sze-
retném folytatni munkámat.

Köszönettel:

Szabó Viktor
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Sziasztok!

Bodó Tibor vagyok, a kar
harmadéves, BSc-s hallgatója.
2008 májusában lettem a Hall-
gatói Képviselet tagja, ahol le-
ginkább a térítési és juttatási
feladatokkal foglalkozom. Ez a
feladat nem volt ismeretlen
számomra, hiszen elsı félévtıl
kezdıdıen a Kari Diák Jóléti
Bizottság tagjaként tevékeny-
kedem, így megismerkedhet-
tem még a régi szociális
pályázati rendszerrel, valamint
már az új rendszer bevezeté-
sénél is jelen voltam, de mun-
kám során elıdömtıl sok
segítséget kaptam, és egy át-
látható biztos posztot vettem
át tıle, melyet ezúton is sze-
retnék megköszönni.

De még így is nehéz és
fontos feladat volt számomra a
szociális rendszer kezelése, a
pályázatok beszedése és elbí-
rálása. Valószínőleg legtöbben
itt találkoztatok velem. Bár a
pályázatok beszedése viszony-
lag rövid idı alatt lezajlik, de

ezzel még nincs vége a
feladatnak. A 2007-ben
elindított Egységes Szoci-
ális Rendszer még nagy
feladat elé állítja a Külsı
Szociális Bizottság tag-
jait, mivel bár egyre job-
ban mőködik a rendszer,
de a háttérben folyama-
tos fejlesztés zajlik, hogy
még egyértelmőbben és
egyszerőbben használ-
ható legyen. Az egyre
csökkenı fellebbezések
száma azt mutatja, hogy
ez meg is valósul. A szo-
ciális pályázatok besze-
désénél még meg kell

említenem a Kari Diákjóléti Bi-
zottság mőködését, és ezúton
szeretném megköszönni tagja-
inak a becsületes kitartó mun-
kájukat, név szerint: Balogh
Ildikó, Csábi Helga, Posztl
Anna, Németh Gábor és Szabó
Balázs. Valamint arra kell,
hogy kérjelek titeket, hogy a
pályázatok beszedésének dátu-
mára nagyon, fokozottan fi-
gyeljetek. Itt adnék egy
tanácsot mindenkinek: a kari
honlapot figyeljétek juttér
menüpont alatt, mert itt biz-
tosan ki lesz mindig idıben hir-
detve a leadások dátuma. Ezt
azért érzem fontosnak, hogy
elmondjam, mivel ebbıl sok
gond adódott elızı félévek-
ben, és szeretnénk idén ezt
már elkerülni, hiszen nem so-
kára itt van a pályázatok lea-
dási ideje. De ha esetleg van
olyan dolog, ami nem érthetı
számotokra akkor keresetek
bizalommal, hiszen mint már
sokan eddig is tapasztaltátok,
szívesen segítek és általában
minden problémára találunk
megoldást.

A Hallgatói Képviselet
gazdálkodását Kovács András-
sal közösen ellenıriztük, ta-
nultam az ezekkel kapcsolatos
feladatokat, és remélem, ha-
marosan teljesen át tudom
venni posztomnak ezt a fel-
adatát.

Végül posztomnak harma-
dik fontos része a tanulmányi
ösztöndíjak kiosztása, melyre
Keresztes Péter és Kovács And-
rás egy nagyon jól és biztosan
mőködı programot írtak meg,
ezzel megkönnyítve a felada-
tomat. Jelenleg karunk egye-
dülállóként használja ezt a
rendszert. Véleményem sze-
rint az eddigiekhez képest, va-
lamint más karokéhoz képest
egy sokkal fejlettebb és jobb
ösztöndíjosztó rendszerrıl van
szó, melyrıl a www.kozlek-
kar.hu honlapon Tanulmányi
ösztöndíj menüpont alatt min-
denki bıvebben olvashat.

Ezek a posztommal járó
fontosabb munkák, de ezeken
kívül más feladatokat is ellát-
tam. Az elmúlt évrıl bárkinek
szívesen mesélek bıvebben,
kérdéseitekkel keresetek biza-
lommal személyesen a Baross
koli 315-ös szobájában vagy
pedig emailben:
bodo.tibor@kozlekkar.hu

Köszönöm nektek, hogy az
elmúlt egy évben bizalmat sza-
vaztatok nekem, és remélem,
a következı évben is hatéko-
nyan láthatom el feladataimat
a hallgatók érdekében.

Bodó Tibor, Gazdasági felelős

Bodó Tibor
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Sziasztok!

Bicsák György vagyok,
harmadéves, BSc-s hallgató.
Igen, ha valaki utánaszámol,
akkor éppen jövıre fogok szak-
dolgozatot írni, már ha Isten is
úgy akarja. Viszont minden-
képpen szeretném folytatni ta-
nulmányaimat MSc-szinten és
akár doktoranduszként is, bár
ez majdnem olyan messze van
még, mint a 4-es metró át-
adása.

2007 májusában kerültem
be a Hallgatói Képviseletbe,
mint kommunikációfelelıs,
aztán 4 hónappal késıbb ke-
rültem át az oktatás és tanul-
mányi felelıs posztra. Azt nem
írnám le, hogy mi történt ta-
valy – az megtalálható a tavalyi
Közhírben – inkább az idei te-
vékenységeimrıl számolnék
be.

Megpróbáltam ki-
csit rendszerezve leírni
a feladataimat:

Oktatás és tanul-
mányok: ami a posztból
eredı feladat. Kiemel-
ném a ZH-rendre, il-
letve a Vizsgarendre
való ügyelést. Mostanra
már kezd kialakulni egy
egész jó kis rendszer
azok számára, akik
mintatanterv szerint
haladnak – mivel alap-
vetıen a TVSZ is az ı
segítségükre próbál
lenni. Ennek köszönhe-
tıen az utóbbi egy év
alatt nem tudok olyan-
ról, hogy számukra egy
héten belül 2 ZH-nál
több lett volna, persze
ha a szabadon válasz-

tott tárgyakat nem nézzük,
mert azokat képtelenség lenne
egyeztetni. Hasonlóképpen a
vizsgák idıpontjainál is próbá-
lunk ügyelni arra, hogy az egy
félévben lévı tárgyak vizsga-
idıpontjai ne legyenek ugyan-
azokon a napokon. Ebben a
feladatban segítenek nekem a
TÜFB (Tanulmányi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság) tagjai.
Ezt a bizottságot azért szeret-
tem volna létrehozni, hogy
akármilyen probléma eljusson
hozzám, mivel sajnos az alsóbb
évfolyamokról sokszor akado-
zik az információáramlás. Mos-
tanra már kezd egész jól
felépülni ez a bizottság, ami-
nek nagyon örülök, hiszen
sokat segítenek nekem.

Bizottságok ülésén való
részvétel: Posztomból adódóan
elég sok ülést kell látogatnom:
Oktatási Bizottság, Kari Tanul-
mányi Bizottság, Jegyzetbi-

zottság, Kari Tanács, Tanszéki
értekezletek (ha van hallgató-
kat érintı téma), Tanszékveze-
tıi értekezlet, PR Bizottság…
és még pár, ami ritkábban for-
dul elı. Itt is próbálom tudás-
omhoz mérten képviselni a
hallgatók érdekeit, amikor
csak lehet.

Folyamatosan tartom a
kapcsolatot a legtöbb tanszék-
kel, így ha egy sokak által érin-
tett pótZH-ütközés lépne fel,
nagyon rövid idı alatt sikerül
megoldani a problémát.

Fórumok szervezése: 3
fórum megszervezése tartozik
hozzám (most még): a Külföldi
Ösztöndíjakról szóló fórum,
TDK fórum, illetve maga a
Tisztújító szavazás. Sajnos az
elsı kettınek idén a vártaktól
eltérıen nem volt túl nagy si-
kere a hallgatók körében, re-
mélem az emberek menta-
litása változni fog, és felisme-
rik, hogy ezek a fórumok értük
vannak!

A tavalyi beszámolómban
már említettem, hogy sikerült
elérni, hogy álljon fel egy PR
Bizottság, mely a kar népsze-
rősítésével foglalkozik, elsıd-
legesen középiskolások, felvé-
telizık számára. A bizottság
keretében egy év alatt, lecse-
réltük a régebbi szórólapot egy
újabb, könnyebben érthetı,
látványosabbra, készítettünk
egy teljesen újat az MSc-kép-
zésrıl, illetve a Hallgatói Kép-
viselet besegítve a kar
vezetésének vett egy halom
ajándéktárgyat (passtartó, lé-
zergravírozott sörnyitó, toll,
ceruza), amelyekkel a Nyílt
napon, illetve Educatio kiállí-
táson meg tudunk jelenni. A
2008-as BME Nyílt Nap meg-

Bicsák György, Oktatási és Tanulmányi felelős
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szervezését kari szinten már
majdnem teljesen egyedül lát-
tam el, persze a segítıimnek
most is köszönöm munkáját! El
lett fogadva egy ajánlat a kari
honlap (www.kozlek.bme.hu)
megújítására, pár hónapon
belül remélem egy új, dizájnos
honlappal találkozhatunk,
mely sokkal gyakrabban fog
frissítésre kerülni. Illetve
tervbe van véve egy nagyobb
prospektus kiadása a karról,
valamint egy kari nyílt nap
megszervezése.

Feladataim közé tartozik
az elsısök számára a regisztrá-
ciós heti felkészítı tanfolya-
mok megszervezése, ami idén
szerintem elég jól sikerült,
szép számmal jelentek meg
rajta, s remélem sok haszna is
volt. Hasonlóképpen félévközi
konzultációkat is szerveztem,
melyeket szeretnék jövıre egy
kicsit más alapokra fektetni.

Szezonális jelleggel jött
be egy új feladat: még az ısz-
szel írtam egy pályázatot,
melynek keretében sikerült
nyerni 3,8 millió Ft-ot a kollé-
gium számára, amely arra lesz
fordítva, hogy a 4. emeleti ta-
nuló helyén kialakítsunk egy
számítógéptermet, ahol késıb-
biekben tanfolyamokat lehet
szervezni, illetve ha sikerül
megütni azt az infrastrukturá-
lis szintet, akkor talán egyszer
bárki számára bármikor elér-
hetı lesz a gépterem. Nem kell
megijedni, a tanuló nem fog
megszőnni, mihelyst kiköltözik
a kollégiumból a Mőhely, a
helyére költöztetjük át, és
egybekötjük a rajzteremmel.
Jelenleg a számítógépek már
megérkeztek, a termet kell
felújítani, és így várhatóan

szeptembertıl már
használható lesz.

İsszel is és ta-
vasszal is sikerült el-
érni, hogy
matematikából tart-
sanak félévközi szi-
gorlatot. Ennek
részvételi aránya vi-
szont siralmas volt,
például legutóbb je-
lentkeztek több
mint 40-en, és ha
jól tudom, 15-nél
kevesebben próbál-
tak egyáltalán sze-
rencsét. Nem
keresem senkiben
sem a hibát, bizto-
san jó okból nem
jöttek el, viszont
így egyre nehezebb
lesz elérni azt, hogy ismétel-
ten lehessen félévközben is
szigorlatozni!

Tavaly került megrende-
zésre az Építı-, és Építészkar-
ral közösen a Várostervezési
Napok, amelyen sajnos karunk-
ról igen kevés résztvevı volt,
pedig lehetett volna mit al-
kotni!

Egyéb kategóriába sorol-
nám azt, amikor valaki megke-
res valamilyen problémával, és
arra próbálok meg megoldást
találni. Úgy vélem, hogy aki
valamiben valaha is hozzám
fordult, szinte kivétel nélkül
sikerült megoldást találni szá-
mára.

És nehogy elfelejtsem:
megszerveztem a „Kövesd a
Tesco-s homeless szatyrot!”,
ami jó pár embert mozgatott
meg! ☺ (Habár sajnos nem ho-meless-ek voltak a szatyrok,
mivel olyanok már nincsenek a
Tescoban…) Ha lesz rá igény,

ezt jövıre is szívesen megcsi-
nálom, vagy kikötözhettek egy
fához! ☺Szeretném folytatni nem
kevés munkámat ezen a posz-
ton, remélem, támogatásotok-
kal hozzájárultok ehhez!

És úgy fejezném be idén
is, ahogy tavaly:

„Bármi problémátok,
esetlegesen észrevételetek
van, továbbra is bizalommal
fordulhattok hozzám, illetve a
többi HK-shoz, sıt inkább kér-
nélek Titeket: mondjátok el
ezeket! Hiszen ahogy a mondás
is tartja: ’Néma gyereknek…’

Kívánok mindenkinek si-
keres vizsgaidıszakot, és pihe-
nésben gazdag nyarat!”

Bicsák György
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Sziasztok, 

Bella Dániel vagyok, a
Közlekkar 5. éves hallgatója.
2007. október vége óta vagyok
a Hallgatói Képviselet tagja, a
kommunikációfelelıs posztot
töltöm be. Az én feladatom
többek között az, hogy a hall-
gatókhoz eljussanak a fontos
információk, legyen szó pla-
kátról, infomail-rıl, a Közhír-
rıl vagy a honlapról. Úgy
érzem, a munkámat megfele-
lıen el tudom látni, mert ezek
a dolgok közel állnak hozzám. 

Az elmúlt egy évben azon
dolgoztunk, hogy a Közhír a
már szép designja mellett,
olyan tartalommal kerüljön a
kezetekbe, amit tényleg érde-
mes elolvasni, egyben jó szó-
rakozást nyújt, a karunkat
érintı fontos információk meg-
jelennek benne, és a szakmai
érdeklıdésetekre is odafigyel-
tünk, legyetek akár közlekes,
akár gépész beállítottságúak.
Szeretném kiemelni a Közhíres
csapat munkáját, és külön a
Közhír blogot, amely napi szin-
ten frissül, és minden olyan in-
formációt tartalmaz, ami a 

nyomtatott formából kima-
radt. A blog oldal címe:
http://kozhir.blogspot.com/

Egy rendkívüli szám is ké-
szült, Kétütemő névvel, amit a
Közhír és a Káté (gépész újság)
csapata közösen készített. Már
a címlap is a karok közti barát-
ságot tükrözte. ☺Megtartottuk továbbra is
azt a jó szokásunkat, hogy a
Közhírt digitálisan is megjelen-
tetjük, azaz kiteszem letölt-
hetı formátumban (pdf) a kari
honlapra, a Közhír archív me-
nüpontba.

A Közhírrel kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat
szívesen fogadjuk, és hidd el,
a Te véleményedre is adunk,
ezért írj bátran a kozhir@koz-
lekkar.hu e-mail címre. 

A http://www.kozlek-
kar.hu honlap frissítése is a fel-
adataim közé tartozik. A
Hallgatói Képviselet fontosnak
tartja, hogy az aktuális infor-
mációk minél elıbb eljussanak
a hallgatókhoz, mert a tájéko-
zottság mindenkinek az elı-
nyére válik. Szeretném min-
denki figyelmét felhívni arra,
hogy az új információk mindig

a honlapon jelennek meg lege-
lıször, és itt található vala-
mennyi hír győjteménye.
Leggyakrabban tehát ezt érde-
mes látogatni, hiszen ide min-
den felkerül. 

Idén részt vettem a Kari
Napok lebonyolításában, a hét-
fıi napot szerveztük meg
együtt Angyal Róberttel. A 4
órás vetélkedıt, a rémtétel és
a filmszinkron feladatokat ta-
láltuk ki nektek, és a visszajel-
zések alapján örültetek is az új
programoknak. ☺Terveim között szerepel a
kari honlap menürendszerének
áttekinthetıbbé tétele, mert
úgy érzem, ezen lehetne javí-
tani. Igyekszem a videók me-
nüpont tartalmát a további-
akban is rendszeresen frissí-
teni. A Közhír olyan példányait
is szeretném elérhetıvé tenni
számotokra az archívumban,
amelyek még régebbi techni-
kával készültek. Természete-
sen a Közhírt is szeretném
minél magasabb színvonalra
hozni, bár ebben az egész csa-
pat munkájára szükség lesz, de
a jelenlegi állás alapján nem
hiszem, hogy ez nehézséget
okozna. ☺Ha kérdésetek lenne a
karon belüli hallgatókat érintı
információcserével kapcsolat-
ban, vagy érdekel bıvebben
egy-egy téma, akkor kérdezze-
tek nyugodtan. Elérhetısé-
gem:
bella.daniel@kozlekkar.hu.

Bella Dániel, Kommunikációfelelős

Bella Dániel
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Sziasztok!

Nagy Gábor vagyok, ötö-
dévesként hajóépítı gépész-
nek tanulok a karon. 2006
májusában lettem a Mentor
Gárda tagja, majd ısztıl szép
fokozatosan segítettem be a
PSZB munkájába. A kari Hall-
gató Képviseletbe a 2008 má-
jusában tartott Tisztújító
szavazás során kerültem be.
Horváth Péter Róbert, alias
Pici után én vettem át a HK-
ban az Iroda- és Kultúrfelelıs
posztot. Ez több feladat ellá-
tását is megköveteli. Én foglal-
kozom a Hallgatói Iroda
karbantartásával, a kulturális
programokért én vagyok a fe-
lelıs, foglalkozom a nem
sportos tevékenységet folytató
Öntevékeny Körök munkájával,
és nem utolsó sorban vezetem
a Mentor Gárdát.

Ezek alapján a következı-
ket csináltam ez elmúlt évben:

A Hallgatói Iroda a nyár
során esett át egy nagy átala-
kuláson. Mind külsıleg, mind
strukturálisan nagy változáso-
kat hajtottunk végre rajta. Itt
szeretném megköszönni min-
den HK-s segítségét, aki ráál-
dozta vakációjának egy egész

hetét erre a célra. Ezek után
igyekeztem az irodát úgy ki-
alakítani, hogy ez minél job-
ban segítse az ott folyó
munkát. A tavasz során pedig
sikerült a régi fénymásolónkat
egy új és modernebb gépre
cserélni.

A kulturális programokat
leginkább csak hirdetni tudjuk.
Idén azonban az ıszi félév
során sikerült a Bodies-kiállí-
tásra nagy csoportban eljut-
nunk. Ennek köszönhetıen
közel 100 kari hallgató, és
velük 50 külsıs tekinthette
meg a tárlatot kedvezményes
áron.

Az öntevékeny körök
munkáját leginkább abban se-
gítem, hogy megteremtem
nekik a megfelelı lehetısége-
ket, beszerzem a szükséges
engedélyeket, esetlegesen
eszközöket.

A Mentor Gárda vezetése
a kedvenc feladatom. Örülök,
hogy segíthetem az elsıéves
hallgatók beilleszkedését az
egyetemre. Mind a tanulmányi
és mind a közösségi életbe való
könnyő felzárkózásuk nagyon
fontos. A tanulmányaikról nem
tudok nyilatkozni, de azt hi-
szem, az nem kérdés, hogy a
közösségi életbe mennyire be-
illeszkedtek. És azt hiszem,
nem felejtik el egyhamar a jó
kis Pálinkás ébresztést, a Csa-
tabárdásást, és még sorolhat-
nék rengeteg dolgot, amivel az
elsı évük során megismertet-
tük az elsıs évfolyamot.

Ezeken kívül pedig tagja
lettem az idén induló Baross
Stand-Up Club-nak. A csapat,
úgy gondolom, egy nagyon si-
keres programsorozatot valósí-
tott meg, ezt ti magatok is

érezhettétek. Együtt élvezhet-
tük a fellépık fergeteges po-
énjait.

Az idén ismét megrende-
zésre kerülı Jegesest szerve-
zésében is részt vettem. A
tavalyi után egy új koncepció-
val próbálkoztunk, így nem
volt társrendezı karunk. Jóval
kisebb tömeget sikerült meg-
mozdítanunk, de szerencsére
ennek elınye is volt, hiszen
családiasabb hangulatot sike-
rült kialakítanunk.

Szerepet vállaltam a Kari
Napok szervezésében is, úgy
néz ki, ettıl nem tudok elsza-
kadni. Mint tudjátok, más volt
a szervezés menete, mint az
elızı években, így jóval kisebb
felelısség jutott nekem, de
igyekeztem segíteni, hogy
minél jobban érezzétek maga-
tokat.

Ez volt az elsı évem a
Hallgató Képviseletben, na-
gyon sok mindent tanultam, és
sok új tapasztalattal gazda-
godtam. Köszönöm a belém ve-
tett bizalmat, remélem
mindenkinek a javát szolgál-
tam. Amennyiben ti is úgy gon-
doljátok, szívesen folytatom
munkámat.

Köszönöm a figyelmet,
amit rám szántatok e pár sor
erejéig, és kívánok fesztiválok-
ban gazdag nyarat mindenki-
nek.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor, Iroda- és Kultúrfelelős

Nagy Gábor
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Sziasztok!

Nem is olyan rég, ponto-
san egy éve, hogy megtisztel-
tetek bizalmatokkal, és
kollégiumi felelıs lettem. De
mielıtt belevágnék a köze-
pébe, néhány szót rólam. Tisz-
tességes nevem Szőcs Gábor,
de egyesek csak Szücsyként is-
mernek. A kar harmadéves,
BSc-s hallgatója vagyok, és im-
máron második éve lesz, hogy
a Baross Kollégium a második
otthonom. Mielıtt kollégiumi
felelıs lettem, a Kollégiumi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tagjaként ismerkedtem meg a
kollégiumi ügyekkel. Sejtésem
ugyan volt, hogy mit csinál egy
kollégiumi felelıs, de eleinte
elég nehéz volt elkapni a fona-
lat. Természetesen Zsován
Noémi, Noncsi, illetve a többi
HK-s nagyon sokat segített,
amit ezúttal is szeretnék meg-
köszönni.

Mi is történt egy év alatt.
Eddigi praxisom alatt két fel-
vételi procedúra zajlott le.
Elıször is néhány sort korább-

ról: „Ezt a posztot be-
töltve, a bizottság fontos
feladatának tekintem elsı
sorban, hogy az igénylési
procedúrát minél jobban
leegyszerősítsük… A be- és
kiköltözést is szeretnénk
gördülékenyebbé tenni…”
[Közhír, 2008. március] Mit
is sikerült ebbıl megvaló-
sítani? A korábbi, papíros
felvételi adatlapot felvál-
totta egy Excel adatlap.
Ennek több elınyét is ta-
pasztalhattuk: a jelentke-
zést akár otthonról is meg
lehet tenni, valamint a

feldolgozási folyamatokon is
sokat lendített. Hátránya is
van, méghozzá az, ha valaki
elküldi az adatlapot, de az
nem érkezik meg, vagy ha
esetleg nem csatolja megfele-
lıen a leveléhez. Arányaiban
kevés ilyen történt, de problé-
mát okozott. Átugorva a beköl-
tözési procedúrához. Sajnos, a
szeptemberi beköltözés közös-
ségépítı hatása nem volt már
az igazi. Emlékezzünk vissza,
amikor hosszú kígyózó sorok-
ban álltunk, vártuk, hogy be-
költözhessünk, és közben
ismerıseinkkel, barátainkkal
volt idınk az egész nyarat, sıt
az egész életünket megbe-
szélni. De ez most már csak 5-
10 perc. ☺ De azért remélem,a legtöbb kolisnak nem rossz a
véleménye errıl. Ezen refor-
mok megvalósításában Keresz-
tes Péter sokat segített, külön
köszönet neki.

Néhány konkrét adat a fé-
rıhelyekrıl: szeptembertıl
már nem lakik közlekes hall-
gató a Hotel Góliátban és a
Terminusban sem. Korábban
azért volt ezekre a kollégiu-

mokra szükség, mert a Kár-
mánt és a Schönherzet felújí-
tották. İsszel összesen 371
közlekes kollégiumi férıhely
volt, ebbıl 321 fı a Barossban
lakott (csak felsıévesek) és 50
a Kármánban (csak elsısök). Ez
jelentıs változást jelentett a
megelızı 345-höz képest, ez
meglátszott a felvételi ered-
ményekbıl is. A tavaszi félév-
ben a Barossban továbbra is
csak közlekesek laknak, ez 321
férıhely, 36 elsıs a Kármán-
ban, valamint 4-en a Martos-
ban.

Mielıtt megírtam volna
ezt a beszámolót, elolvastam
Noncsi korábbi írásait. A 2007-
es beszámolójában említette,
hogy hamarosan elkészül az új
Házirend, ugyanis a régi nem
egészen kompatibilis a jelen-
legi állapotokkal. Sajnos ennek
elırehaladása nem rajtunk
múlik, így jelenleg is folynak
az egyeztetések, de remélem,
hamarosan meglesz.

Úgy érzem, posztomnak
megfelelı feladatokat jól el-
láttam, igyekszem segíteni és
a problémákat megoldani. Ha
Ti is így gondoljátok, szívesen
folytatnám, amit elkezdtem.

Ha bármi kérdésetek
lenne a kolival vagy bármivel
kapcsolatban, akkor nyugodtan
keressetek meg személyesen
(BGK 315) vagy e-mailben
(szucs.gabor@kozlekkar.hu).

Röviden ennyit szerettem
volna mondani, köszi, hogy vé-
gigolvastad!

Szűcs Gábor, Kollégiumi felelős

Szücs Gábor
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Fekete Márton, Sportfelelős

Sziasztok!

Fekete Márton vagyok, a
kar harmadéves Bsc-s hallga-
tója. A bizalmatoknak köszön-
hetıen 2008 májusától a
Hallgatói Képviselet sportfele-
lısi pozícióját töltöttem be. Az
elıdeimnek köszönhetıen már
egy jól mőködı kari sportrend-
szernek lettem a vezetıje,
melybe drasztikus változásokat
nem kellett bevezetni. Dióhéj-
ban megosztanám az elmúlt év
kari sporttörténéseit, és meg-
fogalmaznám a jövıbeli rövid,
illetve hosszú távú célokat.

Az általános teendıkön
túl az elmúlt egy évben töre-
kedtem arra, hogy a kar hall-
gatóinak minél több sportolási
lehetıség legyen biztosítva. A
nyár folyamán kifestésre került
a pingpongterem, amibe
padok, és székek is kerültek.
Padlószınyegezésre került az
alagsorban lévı kardió terem,
melynek sikerült a lehetısége-
inkhez mérten tovább bıvíte-

nünk az eszközállomá-
nyát. Fontosnak tar-
tom a terem adta
lehetıségek kiaknázá-
sát, további új eszkö-
zök beszerzését. Cél-
jaim közt szerepel,
hogy minél többen ve-
gyék igénybe a terem
szolgáltatásait. Az
alagsorban rendelke-
zésre álló termek
közül az egyikben ki
akarunk alakítani a
küzdeni vágyók szá-
mára egy helységet.
Ebbe kerülne át a
pingpong teremben
lévı bokszzsák, ki-

egészítve néhány egyéb felsze-
reléssel. A kialakítást gátolja,
hogy a terem jelenleg raktár-
ként üzemel, évközben a kiürí-
tése nem megoldható. A
nyáron ezzel is foglalkozni
kell. A bokszzsáktól felszaba-
dult részen kialakítanánk egy
dartsozásra alkalmas részt.
Természetesen a táblákat és a
nyilakat továbbra is a sport-
szertárból lehetne kölcsö-
nözni. Itt említeném meg,
hogy új sporteszközökkel bı-
vült a szertár (squash ütık,
labdák, pingpong eszközök
stb.), és új bringával a kerék-
pár kör. A szertár forgalmának
a jelentıs részét a korcsolyák
kölcsönzése teszi ki. Szeret-
nénk minden évben a korcsolya
állományt bıvíteni, frissíteni.
Remélhetıleg ez a tendencia a
jövıben is fenntartható lesz.
Vérfrissítés történt az Iron
Hook szervezık és a sportszer-
tár vezetık között. Az elmúlt
évben bizonyították, hogy
megfelelnek a posztjukból
származó feladatok elvégzésé-

hez. A kondi terem a megszo-
kott 110%-os kihasználtságon
üzemel. Hosszú távú célunk az
eszközök frissítésén túl a
terem kapacitásának növelése,
melyet csak a kollégium adott-
ságait kihasználva érhetünk el.
Az idén februárban ismét meg-
rendezésre került a Jegesest,
melynek megszervezése az én
feladatom volt. Terveim közt
szerepel esetleges társrendezı
karral karöltve a rendezvény
lebonyolítása, ezáltal nagyobb
tömeg jégre csábítása. A Kari
Napok sport része az én hatás-
köröm alá tartozott. A progra-
mokat igyekeztem rugalmasan
kezelve minden elvárásnak
megfelelıen kialakítani. Új
próbákkal próbáltam színesí-
teni a sportszámok palettáját.
A konklúziókat levonva a jövı-
ben színvonalasabban végez-
zük a feladatunkat.  

Minden területet érintve
remélem, sikerült átfogó képet
mutatnom az elmúlt év esemé-
nyeirıl. Továbbra is bizalommal
fordulhattok hozzám szemé-
lyesen, vagy e-mailben (feke-
te.marton@kozlekkar.hu), ha
bármilyen kérésetek, kérdése-
tek merült fel a kari, vagy
egyetemi szintő sporttal kap-
csolatban. Bízom benne, hogy
az itt megfogalmazódott ter-
veket nektek köszönhetıen si-
kerül véghezvinnem. Az elmúlt
egy évben a lelkesedésem csak
nıtt, ezért szeretném folytat-
ni a megkezdett munkámat,
ha ti is így gondoljátok! Min-
denkinek izomláztól mentes
szép napot kívánok!

Fekete Márton




