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Szervusz,

kedves Olvasó!

Nagy Gábor (a. Biggabi),
karunk hatodéves hallgatója,
a Hallgatói Képviselet elnöke
vagyok. Elıször néhány szó ar-
ról, mit is keresek én a Hallga-
tó Képviseletben. Harmadéves
koromban kerültem a Baross
koliba, és rögtön magával ra-
gadott ez a különleges közösségi
élet, ami annyira jellemzı ránk
azóta is. Idıvel egyre többet sü-
rögtem-forogtam mind a ren-
dezvényeken, mind a HaBárban.
Két évig tevékenykedtem men-
torként, illetve programszer-
vezıként, majd 2008-ban a má-
jusi tisztújítás alkalmával ke-
rültem a Hallgatói Képviseletbe.
Akkor Iroda- és kultúrfelelıs-
ként, majd a következı évtıl
Tankörfelelısként vettem ki a
részem a HK munkájából. Az el-
nöki posztot 2009 októbere óta
töltöm be. Poszttól vagy titu-
lustól függetlenül mindig is
nagy örömmel vettem ki részem
a közösséget érintı feladatok-
ból, munkámmal próbálom mi-
nél inkább a javadat szolgálni,
még ha ez néha nem is látszik
ilyen közvetlenül. Elnökként
munkám jelentıs részét teszi ki
az, hogy a megfelelı bizottsá-
gokban, üléseken meghozott
döntések a lehetıségekhez ké-
pest a legjobbak legyenek szá-
modra. Részt veszek a Kari Ta-
nács, a Kari Oktatási Bizottság,
a Kari Tanulmányi Bizottság
ülésein, a tanszékvezetıi érte-
kezleten, HK elnöki megbeszé-
léseken. 

Ismét elérkeztünk a Tiszt-
újító Szavazáshoz, és mint fe-
lelısségteljes kari hallgató,
döntést kell hoznod, ki is legyen

a következı év során HK-s, il-
letve eljött az idı, hogy a le-
köszönı tagok számot adjanak
arról, mit is csináltak az elmúlt
év során. Nagyon fontos, hogy
élj a szavazati jogoddal, hiszen
a következı egy évben a most
megválasztott 11 ember fog
dönteni a téged érintı számta-
lan kérdésben.

Ami engem illet, az el-
múlt év során két külön posztot
is betöltöttem. Májustól kezd-
ve egy újonnan létrejövı pozí-
ciót kaptam, de a poszthoz tar-
tozó feladatok nagymértékben
ismerısek voltak számomra. A
Mentor Gárda vezetése már
nem volt új kelető, idén azon-
ban egy teljesen új koncepció
alapján kellett tevékenyked-
nünk. Visszavezetésre került
ugyanis a régrıl már jól ismert
tankörrendszer, bár kicsit más
köntösben. Az én feladatom
volt a kari vezetéssel összhang-
ban kialakítani a tankörök ösz-
szetételét, a hozzájuk tartozó
mentorral, illetve tankörveze-
tı oktatóval. Szerencsére sok
segítséget kaptam ebben mind
Gyuritól, mind Andristól, és a
csapat késıbbi vezetıjével, 
Gabival karöltve valósítottuk
ezt meg a gyakorlatban.

A HK tagjaként persze sok
minden másból is kivettem a ré-
szem. Aktív tagja voltam a Dísz-
terem-felújító csapatnak, részt
vettem a Baross Stand-Up Club
elıadásainak létrejövetelében,
nagy szerepet vállaltam a szep-
tember 30-i Díszterem nyitóbuli
szervezésében. Az utóbbi ese-
ményen egyszerre felügyeltem
a Szakmai Nap és a Stand-Up
elıkészületeit, illetve Andrissal
ketten szerveztük meg az esti
Péterfy Bori-koncertet.

Az októberi változásokat
követıen pedig én láttam el az
elnöki feladatokat. Szerencsé-
re elıdöm a továbbiakban alel-
nökként rengeteget segített
számomra, mégis a tavalyi év
leginkább a betanulásról szólt.
Novemberben két új tag került
csapatunkba Tompos Balázs és
Vígh Gabriella személyében.
Az ı betanításuk, beilleszke-
désük segítése az én felada-
tommá vált. Elnökként gyakor-
latilag mindenbe belefolytam.
Jelentıs szerepet vállaltam a
Gólyabál, a Szakestélyek, a Je-
ges Est és a Kari Napok lebo-
nyolításában.

Köszönöm a támogatást, a
bizalmat, amit erre az évre
kaptam. Posztomat a jövıben is
szívesen betölteném, amennyi-
ben te is úgy gondolod. Köszö-
nöm, hogy végigolvastad a be-
számolómat, ha bármilyen kér-
désed van, keress fel nyugodtan
személyesen, vagy írj e-mailt a
nagy.gabor@kozlekkar.hu-ra.

Biggabi

Elnök
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Sziasztok!

Keresztes Péter (alias: KáPé)
doktorandus hallgató, EHK-kép-
viselı és az EHK elnöke va-
gyok. 2001 szeptemberében
iratkoztam be a karra, ettıl
kezdve vagyok a HÖK tagja. Dip-
lomámat 2007 októberében ve-
hettem át. 2007 szeptemberé-
tıl a Baross Gábor Közlekedés-
tudományok Doktori Iskola hall-
gatója vagyok.

2005 májusá-
ban kerültem be a
Hallgatói Képvise-
letbe (HK). Rövid
ideig tanulmányi
felelısként tevé-
kenykedtem, majd
2005 ıszén Kreut-
zer Richárd meg-
üresedett posztját
vettem át. Az elmúlt években a
Közlekedésmérnöki Kar Hallga-
tói Képviseletének Egyetemi
Hallgatói képviselıjeként vég-
zem munkámat.

Az Egyetemi Hallgatói Kép-
viselet (EHK) tavaly ısszel el-
nökének választott, mely posz-
tot jelenleg is betöltöm. Kedves
számomra ez a feladat, hiszen
több mint 22.000 fıs Hallgatói
Önkormányzatunk érdekeit kell
képviselni, mindennapi mőkö-
désének hatékonyságát növelni,
valamint hallgatói igényeknek
megfelelı szolgáltatási spekt-
rumát szélesíteni.

Az EHK elnökeként az én fel-
adatom többek közt a hallgatók
képviselete a Rektori Tanács-
ban, valamint hétrıl-hétre az
úgynevezett Vezetıi Értekezle-
ten, ahol az egyetem közvetlen
vezetése mellett a Fıigazgató
Asszony és a Dékán Urak is je-
len vannak. Emellett a Szenátus

ülésein (az egyetemünk leg-
fıbb döntéshozó testületében)
az enyém az a megtisztelı fel-
adat, hogy a HÖK „szócsöve” le-
hetek.

Az október óta eltelt idı-
szakban egy igen hatékony csa-
patot tudtam kialakítani, mely-
lyel több jelentıs eredményt
értünk el. Ezekrıl rendszeresen
olvashattok a MŐHELY újságban.
A teljesség igénye nélkül a napi

feladatokon kívül el-
ért fontosabb eredmé-
nyeink:
- OHV kitöltöttségé-
nek javítása, a bővös
50%-os határ elérése,
- Szakkollégiumok er-
nyıszervezetének
(MŐSZAK) fejlesztése,
- Konferenciára utazó
hallgatók számára

utazási költségek támogatására
ösztöndíj alapítása,
- E épületi nyomtatószalon lét-
rehozása,
- Biciklitárolás ügyének felka-
rolása,
- BME-uszoda bezárását köve-
tıen az úszás pénzügyi támo-
gatása,
- Tanszéki kompenzációs díj
bevezetése (a tanszékek a hall-
gatókat leginkább érintı admi-
nisztrációs hibákért büntetést
fizetnek),
- Kollégiumi fegyelmi pontok
bevezetése,
- PPP kollégiumok tőzvédelmi
létszámkorlátjának emelése,
- Kollégiumi felújítások hosszú
távú ütemezése,
- Kármán Tódor és a Schönherz
Zoltán Kollégiumokban a büfék
kialakítása és beindítása,
- Együttmőködés a Közalkal-
mazotti Tanáccsal és a Szak-
szervezettel

- HÖOK közgyőlés megszerve-
zése Budapesten.

Részletesebben az
ehk.bme.hu oldalon a jegyzı-
könyvek fül alatt az EHK ülések
emlékeztetıibıl tájékozódhat-
tok az elmúlt idıszaki tevé-
kenységeinkrıl.

Röviden néhány szó a Kari
Hallgatói Képviseletben vég-
zett munkámról. 2009 nyarán a
Közlekedésmérnöki Kar Hallga-
tói Képviselete nagy fába vág-
ta a fejszéjét. A testület 5 ön-
kéntessel együtt nekilátott a
Baross Kollégium Dísztermének
felújításához, hogy az régi pom-
pájában tündökölhessen, vala-
mint a Szakestélyekhez és a
többi kari rendezvényhez mél-
tó, új külsıt kapjon. A felújítás
megtervezésében és a kivitele-
zés lebonyolításában Kovács
Andrással (Sudry) oroszlánrészt
vállaltunk. A részletekrıl még
ısszel olvashattatok a KÖZHÍR
hasábjain, Paróczai Peti tollá-
ból.

Ezek mellett számomra a
legkedvesebb feladat, és talán,
amit a legjobban érzékeltek, a
Külsı Aranykerék megszerve-
zése, melynek fıszervezıi fel-
adatait látom el. Az idei évben
valóban rendkívül elhúzódott,
de biztosíthatok mindenkit,
hogy ez nem volt szándékos. Er-
rıl a nagy múltú vetélkedırıl
most már a HK honlapján egy
külön fülön olvashattok, és
ahogy idım engedi, győjtöm
és felrakom a régebbi évek fel-
adványait.

Köszönöm, hogy megtisz-
teltetek a beszámolóm elolva-
sásával.

KáPé

EHK-képviselő
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Sziasztok!

Kovács András (a. Sudry) a
kar hatodéves hallgatója, a
Hallgatói Képviselet Egyetemi
Hallgatói Képviseletbe delegált
tagja, valamint a HK alelnöke
vagyok. 2006 ısze óta vagyok a
HK tagja, ez idı alatt egy évig
a Marketingfelelısi pozíciót lát-
tam el, majd 2007 ıszétıl 2008
májusáig a HK Gazdasági fele-
lıse voltam. A HK elnöki poszt-
ját 2008 májusától 2009 októ-
beréig töltöttem be, az ekkor
bekövetkezett személyi válto-
zások óta vagyok EHK-delegált.
Tagja vagyok a Kari Tanácsnak,
a Kari Oktatási Bizottságnak, a
Kari Tanulmányi Bizottságnak és
a Kari Jegyzetbizottságnak, EHK
delegáltként pedig az Egyetem
Szenátusának, az Egyetemi Gaz-
dasági Bizottságnak, az Egye-
temi Tudományos Bizottságnak,
valamint az Egyetemi Etikai Bi-
zottságnak.

Lássuk, mi is történt az el-
múlt egy évben: a tavalyi HÖK
SZMSZ módosításnak köszönhe-
tıen a Hallgatói Képviselet új
felépítésben vágott neki a
2009/2010-es tanévnek. A be-
lépı Tankörfelelısi poszt be-
váltotta a hozzá főzött remé-
nyeket, ugyanis a karunk veze-
tésével közösen megvalósított
tankörrendszer, valamint az
„osztályfınöki” órák beveze-
tése sok segítséget adott az el-
sıéves hallgatóknak abban,
hogy minél hamarabb beillesz-
kedjenek az egyetemi közös-
ségbe. A Marketingfelelısi poszt
megszüntetése és egy második
Programszervezıi poszt létesí-
tése szintén jó választásnak bi-
zonyult: a programok idén is si-
keresek voltak.

Mint sokan tudjátok, nyáron
sikerült felújítanunk a Baross
Gábor Kollégium Dísztermét,
de errıl már olvashattatok a
Közhír hasábjain. A felújítás
befejezését egy „Díszterem-
nyitó” elnevezéső rendezvén-
nyel ünnepeltük,
melyen sokan
részt vettetek,
aki viszont nem
volt ott, a MőTe-
rem jóvoltából
megtekintheti a
rendezvényen
készült képe-
ket. De a nyár
nem csak a felújításról szólt:
2009-ben is egy sikeres Gólya-
tábort volt alkalmunk szervez-
ni, valamint lezajlott a kollégi-
umi felvételi és a szociális tá-
mogatáshoz szükséges igazolá-
sok beszedése is.

Az ısz egyik legfontosabb
dátuma a Képviselet életében
szeptember 24-e volt, ekkor
volt ugyanis az Egyetemi Hall-
gatói Képviselet elnökválasz-
tása, amin Keresztes Péter sze-
rezte meg a támogató szavaza-
tok többségét. Ez azt jelenti,
hogy négy év után az EHK élén
ismét a Közlekedésmérnöki Kar
hallgatója áll.

Az ıszi félévben Angyal Ró-
bert (EHK-delegált) és Szabó
Viktor (Programszervezı) le-
mondtak posztjukról. A Hallga-
tói Képviselet – a hatályos
SZMSZ-nek megfelelıen - az
EHK-delegálti posztra engem,
az így megüresedı elnöki poszt-
ra Nagy Gábort választotta. Ezt
követıen került sor az Idıközi
Tisztújító Választásra, ahol Tan-
körfelelısnek Vígh Gabriellát,
míg Programszervezınek Tom-
pos Balázst választottátok.

A 2009-es év utolsó hónapjai
az elnöki feladatok átadásá-
val-átvételével teltek, az EHK-
ban pedig bizottságok munká-
jában vettem részt.

A tavaszi félévben az EHK-
ban részt vettem az EHK Belsı

Oktatási, Juttér és Kol-
légiumi Bizottságában,
ezenkívül a kari HK-k
Gazdasági felelıseinek
továbbképzését és tu-
dásfelmérését szervez-
tem, valamint segítettem
az EHK alelnökének az
EHK gazdasági ügyeinek
intézésében. 2010 márci-

usától látom el a MŐSZAK (Mő-
egyetemi Szakkollégiumok) fel-
ügyeletét. Mindemellett alel-
nökként segítem Nagy Gábor
munkáját a HK gazdálkodását,
a tanulmányi ösztöndíjakat, a
rendezvényeket és minden napi
feladatot érintı kérdésben.

Mint az eddigiekbıl látható,
a Hallgatói Képviselet az elızı
években bevezetett különbözı
rendszereknek (ösztöndíjosz-
tás, kollégiumi felvételi, ren-
dezvények, gazdálkodás) kö-
szönhetıen minden feladatára
elıre készül, nincsenek fenn-
akadások a feladatok ellátásá-
ban, valamint a belsı mőködé-
si rend miatt mindig marad
energia újabb átalakításokra.

Köszönöm eddigi támogatá-
sotokat, amennyiben idén is
bizalmat szavaztok, a posz-
tommal járó feladatokat a jö-
vıben is szívesen ellátom. Kö-
szönöm, hogy elolvastad a be-
számolómat, ha bármi kérdésed
van, írj bátran: kovacs.and-
ras@kozlekkar.hu.

Sudry

EHK-képviselő
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Sziasztok!

Bodó Tibor vagyok, a kar
negyedéves hallgatója, két éve
a Hallgató Képviselet Juttatási-
térítési felelıseként tevékeny-
kedem. Ezt a posztot a Kari Di-
ákjóléti Bizottságból sikerült
elnyernem, aminek jelenleg az
elnöke vagyok.

Mint a poszt neve is mu-
tatja, a hallgatók térítési és
juttatási ügyeit próbálom segí-
teni. Munkám legfıbb feladata
a szociális pályázatok elbírálá-
sának megtervezése, és a zök-
kenımentes pályázatbeszedés
lebonyolítása. Munkámból adó-
dóan sokatokkal személyes
kapcsolatba kerültem, persze,
gondolom, nem mindenki po-
zitív élményekkel emlékszik
rám vissza, de remélem, keve-
sebben vannak azok a hallga-
tók, akik negatív emlékeket
ıriznek velem kapcsolatban.
Munkám során törekedtem az
objektív, korrekt döntések
meghozatalára és a mindenki
számára megfelelı megoldások
megtalálásra. Mint már emlí-
tettem karunkon mőködik egy
Kari Diákjóléti Bizottság, mely
a pályázatok elbírálásával fog-
lalkozik, és itt szeretném meg-
ragadni az alkalmat, hogy mun-
kámat régóta segítı tagjainak
megköszönjem lelkiismeretes
munkájukat, név szerint: Csábi
Helga, Balogh Ildikó, Posztl
Anna, Németh Gábor és Szabó
Balázs. További sikereket és ki-
tartást kívánok nekik, mind
munkájukban, mind pedig a ta-
nulmányaikban!

A 2009/10-es tanév elsı fé-
léve gyökeres változást hozott
a bizottság életében, illetve
összetételében: a tagok egy új

felvételi eljárás keretében lát-
hatják el feladatukat, melynek
elsı részeként a jelentkezık
átfogó oktatást kapnak a térí-
tési és juttatási ügyekrıl, vala-
mint egy gyakorlati oktatást az
Egységes Szociális Rendszer
használatához. Majd a Hallga-
tói Képviselet tagjai elıtt egy
felvételi elbeszélgetésen vesz-
nek részt, mely alapján a leg-
rátermettebbek dolgozhatnak
tovább a KDJB tagjaként, így
ez év második félévében há-
rom új taggal bıvült a Bizott-
ság: Kovács Évával, Krajcsovics
Martinával és Dudás Ferenccel.
Nekik szintén szeretném ez-
úton is megköszönni a munká-
jukat, és kitartást kívánni a to-
vábbi tevékenységükhöz.

Az elkövetkezı években pe-
dig mindenkit várunk az okta-
táson, aki úgy érzi, hogy a szo-
ciális ügyek valamilyen
formában érdeklik, nem csak
azokat, akik a bírálói oldalról
érdeklıdnek, hiszen hasznos
lehet a pályázók számára is,
hogy közelebbrıl megismerik a
pályázat elbírálásnak menetét
és elvét.

Persze a munkámnak nem
csak látható oldala van. Mikor a
pályázat leadásának lejár a ha-
tárideje, akkor jön talán csak a
munka legnehezebb része, a
ponthatár megállapítása, ame-
lyet az Egyetemi Hallgatói Kép-
viselet bizottsága, a Külsı Szo-
ciális Bizottság végez, amit a
karok Juttéres képviselıi al-
kotnak, majd következik az
eredményhirdetés és a felleb-
bezések elbírálása. Két besze-
dési idıszak között pedig aktí-
van tevékenykedünk, hogy a
pontozási rendszert, illetve az
Egységes Szociális Rendszert a 

lehetı legmegfelelıbbé és
hallgatóbaráttá alakítsuk, és
bízunk benne, hogy ez évrıl
évre jobban sikerül.

A jövıbeni terveim között
szerepel a jelenlegi pontozási
rendszer megváltoztatásának
segítése, mely a KSZB-nek kö-
szönhetıen már körvonala-
zódni látszik. De sajnos - vagy
talán szerencsére - hosszú távú
terveken már nem gondolkod-
hatok a Hallgatói Képviselet-
ben, mert hamarosan diplomá-
zom. Így tanulmányaim befe-
jezése miatt már nem tudom
elvállalni a következı ciklus-
ban ezen poszt betöltését, de
remélem a diploma megszer-
zéséig is segíthetem a Hallgatói
Képviselet munkáját és a hall-
gatók életét a Kari Diákjóléti
Bizottság tagjaként.

Mindenkinek sok sikert kí-
vánok az elıttünk álló vizsga-
idıszakhoz, illetve a további
tanulmányokhoz. A Hallgatói
Képviselet tagjainak pedig sze-
retném megköszönni, hogy se-
gítették munkámat, és kívá-
nom, hogy továbbra is ilyen
problémamentesen tudjanak
együtt dolgozni.

Tibi

Juttatási-térítési felelős
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Sziasztok!

Ismét elrepült egy év, a fé-
lév végéhez közeledve min-
denki a krediteket hajkurássza,
és igen, újra itt a Tisztújító Fó-
rum és Szavazás ideje. Ismét
megkaptuk feladatnak, hogy
igyekezzünk összefoglalni, mi
is történt az elmúlt évben.

Mielıtt belevágnék az évér-
tékelésbe, néhány szót rólam.
A nevem Szőcs Gábor, immá-
ron a kar elsıéves hallgatója.
Persze az adott képzést te-
kintve, mindent összevetve
már negyedéves vagyok. Idı-
közben mérnökbojtár lettem,
és a tavaszi félévtıl a mász-
ter-képzés hallgatójaként élem
életem. Egészen pontosan két
éve vagyok a Hallgatói Képvi-
selet tagja mint Kollégiumi fe-
lelıs.

Az elmúlt egy év alatt, még
ha kicsit a meglepetés erejével
is hat, kettı kollégiumi felvétel
zajlott le. A két félévben a kar
férıhelyeinek száma változott.
Az ıszi félévben összesen 375
férıhelyünk volt. Ebbıl 321 a
Barossban, 42 a Martosban és
12 a Vásárhelyiben. A külsı
(nem Baross) kollégiumokban
laktak az elsıs hallgatóink. A
tavaszi félévben összesen 358
férıhelyünk van, ebbıl 321 a
Barossban és 37 a Martosban.
Mivel a külsı férıhelyeink
száma alacsony, az éppen ak-
tuális félévben már több elsıs
hallgató is lakik a Barossban.

A kollégiumi felvételi eljá-
rás az elızı évhez képest nem
változott, továbbra is az Excel-
adatlap segítségével kellett je-
lentkezni, és elıreláthatólag
az ıszi félévre is így lehet
majd. A jövıt tekintve nem kell

már sokat várni, hogy a jelent-
kezés egy internetes felületen
keresztül történjen, a nyári
kollégiumi jelentkezés már egy
ilyen rendszer segítségével bo-
nyolódik. A két felvételi eljárás
során és a beköltözésnél min-
den rendben lezajlott.

Évek óta várjuk, hogy a kol-
légium aktualizált házirendjét
elfogadják, és mindenki örö-
mére, 2009 októberében ez
meg is történt. Tehát mindenki
figyelmébe ajánlom, hogy a
Hallgatói Képviselet honlapján
is megtalálható szabályzatot
olvasgassa. Ehhez annyit kell
még hozzáfőzni, hogy egyes
rendelkezései (vendégfogadás)
csak akkor lép hatályba, ha
minden egyetemi üzemelte-
téső kollégiumban kiépítik a
megfelelı infrastruktúrát.

Egy másik fontos szabály-
zat, ami nemrég lett érvényes,
a Kollégium Fegyelmi Szabály-
zat. Lényegi változás, hogy ha
valaki szabályzatot sért (házi-
rend, bentlakási megállapodás
stb.), akkor a fegyelmi felelıs
büntetıpontot ad a vétkesnek,
annak súlyában, hogy mit kö-
vetett el, és ha valaki 10 bün-
tipontot összegyőjtött, az ellen
fegyelmi eljárás indul.

Jelenleg 3 fı tölt be Kollé-
giumi Mentori tisztséget, az ı
tevékenységük segíti a Ti kol-
légiumi életeteket és a mi
munkákat.

Mint minden félévben, idén
is volt szobaellenırzés, ami
nem arra hivatott, hogy bosz-
szantson Benneteket, hanem
hogy még hatékonyabban ki
tudjuk szőrni a rendellenes
dolgokat a kollégiumban.

A kollégium épületében is
történtek változások, felújítot-

ták a déli szárnyon és az utca-
fronti vizesblokkokat. A Díszte-
rem is visszakapta régi, dicsı
fényét. Ezenkívül Bicsák Gyuri
közremőködésével a kollégium
nyert egy pályázatot, amibıl
egy új számítógépterem kerül
kialakításra a 4. emeleten.

Úgy gondolom, hogy mun-
kásságom elmúlt két évében a
Kollégiumi felelısi feladatai-
mat megfelelıen elláttam.
Igyekeztem mindig lelkiisme-
retesen mindent megtenni,
hogy a kollégium ügyei gördü-
lékenyen, hatékonyan mőköd-
jenek.

Bizonyos élettani körülmé-
nyek miatt, valamint egyetemi
tanulmányaim végéhez köze-
ledve, befejezem a képviseleti
munkámat. Köszönöm, hogy bi-
zalmatokkal megtiszteltetek és
köszönet azoknak, akik munká-
mat segítették. Végül köszö-
nöm, hogy része lehettem en-
nek a csapatnak.

Mindenkinek sok sikert!

Szücsy

Kollégiumi felelős
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Sziasztok!

Lázár Benedek (a. BenY)
vagyok, a kar negyedéves BSc-
s hallgatója. 2008 szeptem-
bere óta foglalkozom progra-
mokkal, mint a PSzB tagja és
2009 nyarától vagyok a HK
Programfelelıse.

A Hallgatói Képviseletben
elsı feladatom Szabó Viktorral
(a. Vikk) együtt a Gólyatábor
megszervezése volt. Szerintem
a KN után ez a második legfon-
tosabb rendezvény (már ha
lehet sorrendet felállítani),
mivel a gólyák itt szerzik elsı
benyomásaikat a karról, a kö-
zösségrıl, egymásról, a hagyo-
mányokról, a szakestélyekrıl,
ezért próbáltunk minél több és
változatosabb programot kita-
lálni. Úgy érzem mindenki ma-
radandó élményekkel gazdago-
dott az eltöltött pár nap alatt.

Szeptemberben az elsısök
(az egyetem felfedezése során
megfáradt indiánok felügye-
lete mellett) sikeresen kiásták
a Csatabárdot oktatóik ellen.
Az elızı évekhez képest meg-
lepıen sok résztvevı volt, és
az oktatók is sokáig képvisel-
tették magukat az est folya-
mán.

A BME Fesztiválon Vikkel
együtt a szervezésben segítet-
tünk, a Kerti Party és a BME
Kvíz kari felelıse voltam. A
közlekkari csapat a versenyben
remekül helytállt, a fıszerve-
zık részérıl rendkívül pozitív
visszajelzéseket kaptunk.

November végén immár
Tompos Balázzsal (a. Galamb)
együtt szerveztem Gólyabált a
Magyar Kultúra Házában. Bár
elıjött egynéhány kisebb-na-
gyobb szervezési tökéletlenség

(melyek egy része a saját ta-
pasztalatok hiányának is be-
tudható), de azt hiszem
összességében a jelenlévık jól
érezték magukat.

Majd jött a tavasz, közele-
dett a XXIX. Közlekkari Napok.
Érdekes volt megtapasztalni az
egyhetes pörgést szervezıi ol-
dalról, hogy a rendırök sem
rajonganak azért, aki csendza-
varásért feljelentést tesz, és
nemcsak a rajzházik okozhat-
nak néhány napon át álmatlan-
ságot.☺

Idén a Szabadság híd felújí-
tásának befejezésével ismét
lehetıvé vált, hogy a szükséges
engedélyek beszerezése után
(gondolná valaki, hogy ha a
hajtány utasokat szállít, akkor
az vasúti személyszállítás, és
még a Vasúti Hatóságnál is en-
gedélyeztetni kellene?!) egy
éjszakán ismét hajtányok gör-
düljenek végig a síneken.

Külön öröm, hogy a kontak-
tülések is (pár apró nézetelté-
réstıl eltekintve) jó hangu-
latban teltek, a felmerült
problémákra sikerült megfe-
lelı megoldásokat találni.
Örök emlék marad a jelöltek-
szervezık sörváltó és az is,
amikor a jelöltekkel állunk a
színpadon a beavatás elıtt.

Idén tervbe volt véve a Rak-
parti Szlalomparty ismételt
megrendezése is, a Gépész-
mérnöki Karral közösen, de
sajnos szponzorok hiányában
nem volt lehetıségünk rá. Re-
mélhetıleg jövıre jobb anyagi
helyzetben lesznek a lehetsé-
ges támogatók, és elhárul a
legnagyobb akadály a Szlalom-
party elıl.

Jelenleg a BME Fesztivál
2010 elıkészületei folynak, il-

letve a vizsgaidıszakkal együtt
kezdıdik az idei Gólyatábor
tervezése is.

Szeretném mindenkinek
megköszönni a segítségét, aki
hozzájárult a rendezvények el-
követéséhez az elmúlt ~1
évben a régebbi szervezési ta-
pasztalatok átadásával, prog-
ram-kitalálással, helyszín-be-
rendezéssel,  díszítéssel, prog-
ramok helyszíni felügyeleté-
vel, kellékek, eszközök, italok
beszerzésével, fızéssel, taka-
rítással vagy bármi mással. Ne-
veket nem írok, mert a végén
esetleg kifelejtenék valakit,
szerencsére sokan vannak,
akikre számíthattam.

Ha jól érezted magad a ren-
dezvényeken, és szeretnéd,
hogy a következı évben is leg-
alább ilyen színvonalúak legye-
nek, akkor Te is gyere el
szavazni. Addig is, ha érdekel
a programok szervezésének
menete, esetleg szívesen segí-
tenél is benne, vagy egysze-
rően csak kérdésed van, keress
nyugodtan személyesen (BGK
224) vagy írásban (lazar.bene-
dek@kozlekkar.hu).

BenY

Programfelelős
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Sziasztok!

Tompos Balázs (a.Galamb), a
kar másodéves hallgatója va-
gyok. 2009 májusától vagyok ak-
tív tagja a közösségi életnek,
ekkor kerültem be a Mentor
Gárdába. Ez idıben kezdtem
megismerkedni a hallgatókat
érintı szabályokkal, a Hallgatói
Képviselettel, ennek felépíté-
sével, mőködésével. A Gólyatá-
bor után egyre több, az elsı
éveseket is érintı program le-
bonyolításában segédkeztem,
továbbá részt vettem a Díszte-
rem-megnyitó keretében meg-
rendezett Péterfy Bori-koncert
lebonyolításában, és nem utol-
só sorban az ıszi félévében
megrendezésre kerülı Baross
Stand-Up Club (BSC) elıadása-
inak szervezésében. Mivel tet-
szett ez a munkakör, és az ope-
ratív dolgokon kívül szerettem
volna belelátni egy program
megszervezésének stratégiai
részébe is, ezért indultam az
éppen üresedı Programfelelısi
posztért. Azóta is Hallgatói Kép-
viselet egyik Programfelelıse
vagyok, mivel Ti - kedves Olva-
sók - érdemesnek tartottatok a
munkakör betöltésére. 

Bekerülésemet követıen
rögtön egy nagy volumenő prog-
ram szervezésébe kezdtünk
bele a másik programfelelıssel,
Lázár Benedekkel. Ez a ren-
dezvény nem volt más, mint a
tradicionális és egyben kihagy-
hatatlan Gólyabál. Az elızı év
koncepcióját megtartva ügyel-
tünk arra, hogy ez valóban egy
igazi bál legyen, ne csupán egy
koncert. Többek között ez volt
az egyik fı érv, hogy a bált idén
a Magyar Kultúra Alapítvány
neogótikus stílusú székházában

tartottuk, a visszajelzésekbıl
ítélve nektek is tetszett a hely-
szín. A következı években to-
vábbi odafigyelést igényel majd
az, hogy a Gólyabál mind az
elsı évfolyam, mind a felsıbb
évfolyamok számára vonzóbb
legyen, és nagyobb érdeklı-
dést váltson ki.

Az idén ismét megrende-
zésre kerülı Jeges Est meg-
szervezésében is részt vettem.
A tavalyihoz hasonlóan idén is
társrendezı kar nélkül szer-
veztük meg a rendezvényt. Hála
a jó idınek, elég sokan részt
vettetek az esten, és családias
hangulatban mindenki önfeled-
ten korcsolyázott, jégkorongo-
zott, bulizott. Ezek a programok
jó iskolapéldák voltak arra,
hogy az elıttem álló nagy fel-
adatra felkészüljek. 

Szerintem már mindnyájan
kitaláltátok, mirıl fogok be-
szélni. Tavasszal minden hall-
gató a Kari Napokat várja, me-
lyet idén 29. alkalommal ren-
deztünk meg. Már február ele-
jén megkezdıdtek az elıké-
születek, hisz ha valamelyik
rendezvényt, akkor ezt renge-
teg szervezıi munka elızi meg,
hogy a helyszínen „csak” a for-
gatókönyvek lebonyolításával
kelljen foglalkozni. Ezt mi sem
mutatja jobban, mint hogy idén
újra sikerült megkapnunk a Sza-
badság hidat, és így ismét tud-
tunk Hajtányversenyt rendezni.
Itt szeretném megköszönni az
elızı évi fıszervezık, Keresztes
Péter és Kovács András „teen-
dılistáit”, amik nagy segítséget
nyújtottak az elıkészületek-
ben. Idén a szervezést a HK egy
része, köztük Vígh Gabriella és
Nagy Gábor, valamint a hallga-
tók: Sai-Halász Dóra, Ravasz 

Kitti, Sebık András, Szabó Vik-
tor, a HaBár részérıl pedig Hor-
váth Ákos és Ablonczy Lajos
vállalták. A Szervezıi Tanács ve-
zetését Lázár Benedekkel ket-
ten láttuk el. Emellett én még
a zenekarok leszervezésével
foglalkoztam. Remélem jól
éreztétek magatokat, találtatok
számotokra érdekes feladatot,
esténként pedig jót buliztatok!

Mindezek mellett mikor
idım engedte megpróbáltam
segíteni a többi Hallgatói Kép-
viselı munkáját.

Ez volt az elsı évem a Hall-
gatói Képviseletben, nagyon
sok mindent tanultam, és sok új
tapasztalattal gazdagodtam.
Köszönöm a belém vetett bi-
zalmat, remélem mindenkinek
a javát szolgáltam. Amennyiben
ti is úgy gondoljátok, szívesen
folytatom munkámat. Köszö-
nöm a figyelmet, amit rám
szántatok e pár sor erejéig, kí-
vánok kreditekben gazdag vizs-
gaidıszakot és szórakozásban
gazdag nyarat mindenkinek!
Bármilyen kérdésetek van, nyu-
godtan írjatok az email cí-
memre (tompos.balazs@koz-
lekkar.hu), vagy keressetek meg
személyesen.

Köszönettel:

Galamb

Programfelelős
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Sziasztok!

Vígh Gabriella vagyok a kar
negyedéves hallgatója. 2007
májusában kerültem be a Men-
tor Gárdába, majd 2009 ıszén
a Hallgatói Képviselet Tankörö-
kért felelıs tagja lettem. Fel-
adatom elsısorban a hallgatók
egyetemi pályafutásának fel-
ügyelete, asszisztálása. Veze-
tem a Mentor Gárdát, felügye-
lem a karon mőködı Közleke-
désmérnöki Szakkollégiumot,
ezenkívül vigyázom és segítem
a hagyományok ápolásával fog-
lalkozó Közlekkari Hagyomá-
nyırzı Öntevékeny Kört. Mind-
ezek mellett elısegítem az
említett szervezetek együtt-
mőködését.

A Mentor Gárda vezetése a
kedvenc feladataim egyike,
mivel mentorként már több
évig tagja voltam. A csapat
számára így szinte zökkenı-
mentes volt a vezetıváltás.
Mindig szerettem emberekkel
foglalkozni, megkönnyíteni
számukra a beilleszkedést. Az
elmúlt évben a tankörrendszer
bevezetésével a Mentor Gárda
jelentısebb szerepet kapott az
elsıévesek életében. Az új
szisztéma megkönnyítette a
kapcsolattartást, mivel az el-
sısök hetente találkozhattak
mentoraikkal egy tanóra kere-
tein belül. Ugyanakkor ennek
nehézségei is akadtak: na-
gyobb felelısség is hárult a
csapat minden tagjára, hiszen
mindenki igyekezett legjobb
tudása szerint segíteni ezen
óra keretein belül a gólyáinak
a zh-ra való felkészülésekben,
a házi feladatok elkészítésé-
ben. Mindemellett megmarad-
tak az elsısökkel kapcsolatos

régi kedvenc programjaink, a
„Pálinkás Jó reggelt”! és a Csa-
tabárdásás is. Ezúton még egy-
szer szeretném megköszönni a
Mentor Gárdának a segítséget,
a kemény munkát!

A Hagyományırzı Öntevé-
keny Körrel végzett közös
munka is közel áll hozzám.
Mindig fontosnak tartottam a
hagyományok ápolását, tiszte-
letét. Nekik leginkább abban
tudok segíteni, hogy biztosí-
tom számukra a zökkenımen-
tes munkavégzés lehetıségét.
Beszerzem az engedélyeket és
a szükséges eszközöket. Idén
végre sikerült közösen megszé-
píteni a kari pecsétgyőrőt is,
amit remélhetıleg minden
arra érdemes ember büszkén
fog viselni az év minden nap-
ján. Gratulálok az idén végzı
hallgató társaimnak!

A Szakkollégiummal való
együttmőködés volt számomra
a legnagyobb kihívás! Sajnos
korábban nem voltam tagja
ennek a csoportnak, így idıbe
telt mire átláttam a mőködést,
de mindig igyekeztem érdem-
ben segíteni a munkájukat. Ez
a kis csapat óriási lelkesedés-
sel szervez szakmai programo-
kat, elıadásokat, üzemláto-
gatásokat hallgatótársainak és
én örülök, hogy a segítségükre
lehetek ebben. Ebben a félév-
ben nem szerveztünk szakmai
napot, mert az ıszi félévre
több napon át tartó szakmai
programokat tervezünk, me-
lyek elıkészületeivel jelenleg
is foglalkozik a csapatunk. 

Ha idım engedi, szívesen
segítem a többi Hallgatói Kép-
viselı munkáját is, ezért az
idén is szerepet vállaltam a
Kari Napok szervezésében. Re-

mélem, mindannyian jól érez-
tétek magatokat, mert mi
szervezık mindent elkövettünk
annak érdekében, hogy a le-
hetı legélvezetesebb progra-
mokat biztosítsuk a számo-
tokra.

Nagyon sokat tanultam az
elmúlt fél évben a Hallgatói
Képviselet mőködésérıl, és
munkámat mindig igyekeztem
felelısségteljesen végezni. Az
általam betöltött poszt tele
van kihívásokkal, amely ösz-
tönzıleg hat rám.

Köszönöm mindenkinek,
akik segítettek engem a mun-
kám helyes elvégzésében,
megtanítottak arra, hogy hoz-
zam ki magamból a maximu-
mot, de legfıképpen nektek,
akik megtiszteltetek bizalma-
tokkal a szavazáson! Remélem,
bizalmat szavaztok nekem a
jövıben is. Esetleges további
kérdéseitekre szívesen vála-
szolok.

Üdvözlettel,

Gabi

Tankör felelős
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Sziasztok!

Bella Dániel vagyok, a Köz-
lekedésmérnöki Kar hatodéves
hallgatója. 2007 októberben
lettem a Hallgatói Képviselet
tagja, jelenleg a Kommunikáció-
és irodafelelıs posztot töltöm
be. Az én feladatom többek kö-
zött az, hogy a hallgatókhoz el-
jussanak a fontos információk,
legyen szó hírlevélrıl (Infoma-
il), a Közhírrıl vagy a kari Hall-
gatói Képviselet honlapjáról.
Úgy érzem munkámat megfe-
lelıen el tudtam látni, mert
ezek a dolgok közel állnak hoz-
zám, és a „rutin meg az évek”
sokat segítettek ebben.

Két öntevékeny körért va-
gyok felelıs, az egyik a Közhír,
a másik a MőTerem. A MőTerem
a legfrissebb öntevkör, bár már
sokan hallhattatok róluk. İk
azok, akiknek a „design” szó
megdobogtatja a szívét, és ki-
élhetik kreativitásukat a ka-
ron. A honlapjuk most készül
(muterem.bme.hu), ahol már a
videóik is elérhetıek lesznek,
sok más tartalommal együtt. Ha
csatlakoznál hozzájuk, írj e-
mailt a kör vezetıjének, Szent-
annai Gábornak az stga-
besz@gmail.com címre.

Az elmúlt két 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 érin-
tı fontos információk megje-
lennek benne, és a szakmai ér-
deklıdésetekre is odafigyel-
tünk, legyetek akár közlekesek,
akár gépész beállítottságúak.
Szeretném külön kiemelni a
Közhír blogot (kozhir.blogs-

pot.com), amely napi szinten
frissül, és minden olyan infor-
mációt tartalmaz, ami a nyom-
tatott lapból kimarad. Megúju-
lóban van a honlap
(kozhir.bme.hu), ahol számos
fontos információhoz juthat-
tok az újságunkkal kapcsolat-
ban. A BME-s domain alatt lévı
weboldal, jelenleg még a régi
honlap tartalmával érhetı el,
de ennek átalakítása már fo-
lyamatban van, ami új lehetı-
ségeket biztosít a szerkesztıség
számára. Remélhetıleg pár hét
múlva - talán, amikor ezt olva-
sod - már láthatod az újításo-
kat. Kiemelném a szép design
mellett a videólinkelés lehetı-
ségét és az összes archív Közhír
digitális változatának megte-
kinthetıségét, visszamenıleg
egészen 1975-ig. A kari HK hon-
lapján az elmúlt 2-3 év archí-
vumát láthatod továbbra is.
Közhírrel kapcsolatos észrevé-
teleket, javaslatokat szívesen
várunk, valamint ha jelentkez-
nél a szerkesztıségbe, írj bát-
ran a kozhir@kozlekkar.hu ema-
il címre.

A kozlekkar.hu honlap frissí-
tése is a feladataim közé tar-
tozik. A Hallgatói Képviselet
fontosnak tartja, hogy az aktu-
ális információk minél elıbb
eljussanak a hallgatókhoz. Sze-
retném felhívni a figyelmet
arra, hogy az új információk
mindig a honlapon jelennek
meg legelıször, és itt található
valamennyi hír győjteménye.
Leggyakrabban tehát ezt érde-
mes látogatni, hiszen ide min-
den felkerül, legyen szó az ok-
tatásról, juttatásokról, kollégi-
umról, szabályzatok módosítá-
sáról, stb. Az elmúlt évben a
menürendszert is átalakítot-

tam, amely által a szerkezet át-
tekinthetıbb, egyszerőbb, és
így könnyebben megtalálhatóak
rajta az információk. Módosult
az Infomail küldésének rend-
szere is. A hírlevél csak akkor
jut el hozzád, ha regisztrálsz a
weboldalon, és bejelölöd ezt az
opciót. Aki még nem regisztrált
a honlapon, az tegye meg, mert
a hírlevél mellett még fórumot
is talál az oldalon, ha beje-
lentkezik.

A posztom nevében az iroda
szó a HK irodájára vonatkozik.
Ezzel kapcsolatban a feladata-
im a beszerzések és az általános
karbantartás.

A májusi HK választásokon
már nem jelöltetem magam,
mert a következı félévben a
diplomámat külföldön készü-
lök megírni. Ezúton is szeret-
ném megköszönni nektek, hogy
szavazatotok révén 2007 vége
óta a Hallgatói Képviselet tag-
ja lehettem, és leendı utó-
domnak további sikereket és
fejlıdést kívánok! A HaBáros bu-
lik és a sörváltók továbbra is a
szívem csücskei maradnak, szó-
val ebben a félévben még szá-
míthattok rám. ☺

Elérhetıségem:
bella.daniel@kozlekkar.hu.

Gejza

Kommunikáció- és irodafelelős
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Sziasztok!

Bicsák György vagyok, a Köz-
lekedésmérnöki Kar elsıéves
MSc-s hallgatója. Tanulmánya-
imat BSc-szinten 2010 január-
jában fejeztem be, majd feb-
ruárban kezdtem el a „next
level”-t. A Hallgatói Képvise-
letbe 2007 májusában válasz-
tottatok be, akkor mint kom-
munikáció felelıst. 4 hónappal
késıbb belsı lemondások kö-
vetkeztében kerültem át az
Oktatási és tanulmányi felelıs
posztra, ahol aztán meg is ra-
gadtam két és fél évig. Nem hú-
zom el a kérdést a beszámoló
végéig: a következı választáson
nem fogok indulni semmilyen
posztért, bár ezt, gondolom, so-
kan tudjátok már mostanra.
Viszont szeretném megragadni
az alkalmat, hogy e két és fél év
tapasztalatait pár sorban ösz-
szefoglaljam, természetesen a
munkásságommal együttvéve.

Oktatási felelısként elég
egyértelmően az oktatással va-
lamilyen módon kapcsolatos
dolgokkal foglalkoztam. Szá-
momra mindig elsıdleges prio-
ritást élvezett az oktatás bár-
mivel szemben, mivel úgy gon-
dolom: az, hogy ide jöttünk, a
BME-re, azt feltételezi, hogy
szeretnénk szert tenni valami-
lyen tudásra, nem is akármi-
lyenre! Ennek ellenére sajnos
sokszor nem ezt a hozzáállást
láttam.

Anno a Tanulmányi és Vizs-
gaszabályzat bevezetése nem
volt egy könnyő menet, egyes
paragrafusait, bekezdéseit a
mai napig vitatják. Munkám
igen nagy részét tette ki, hogy
a hallgatók ezen szabályzat-
ban foglalt jogait megvédjem

szükség esetén – sajnos köte-
lességeik betartatása sokkal
kevésbé volt sikeres. Az egyik
sarkalatos pont minden félév-
ben a zh-rend meghatározása.
Ez sajnos a tanszékek egymás
közötti kommunikációjának aka-
dozása miatt nehezen alakult
ki, de mostanra már – köszön-
hetıen például a zh-k számára
elkülönített órarendi idıpon-
toknak – elég gördülékeny lett.
Itt szeretném megjegyezni azok
számára, akik minden félév-
ben megtalálnak vagy engem
vagy a tanszékeket: a zh-rend a

mintatanterv szerint haladók
számára lett elkészítve! Aki va-
lamilyen plusz tárgyat vesz fel,
valamibıl keresztféléven van,
és ütközése alakul ki: sajnos
nem tudunk ilyen eset ellen
központilag tervezni. A vizsga-
idıpontok egyeztetése már más
tészta, mivel ez félévente vál-
tozik attól függıen, hogy éppen
hányan veszik fel az adott tár-
gyat. E két feladatban idén is
nagy segítségemre voltak a
TÜFB tagjai.

Minden évben megpróbálok
nagy figyelmet fordítani az el-
sısökre, megszervezve nekik a

regisztrációs heti felkészítı tan-
folyamot, illetve a félévközi
konzultációkat. Ebben az évben
került bevezetésre karunkon
ismét a tankörrendszer, amiben
megpróbáltam minél többet se-
gíteni Nagy Gábornak, illetve
Vígh Gabriellának, hogy zökke-
nımentesen össze tudjuk fé-
sülni a már jól mőködı Mentor
Gárdával.

Posztomból származóan bi-
zonyos bizottsági üléseken is
részt kellett vennem, így a Kari
Tanulmányi Bizottság, Oktatási
Bizottság, PR Bizottság, TDK
Díjodaítélı Bizottság ülésein,
hallgatókat érintı kérdések ese-
tén tanszéki értekezleteken,
tanszékvezetıi értekezleteken,
és mint minden HK-snak, Kari
Tanácsokon, illetve egyéb al-
kalmi üléseken. Ezeken mindig
lehetıségeinkhez mérten pró-
báltam képviselni karunk hall-
gatóinak érdekeit. Úgy gondo-
lom, hogy részben ezek miatt si-
került a legtöbb tanszék okta-
tóival viszonylag jó kapcsolatot
kiépíteni ezalatt az idı alatt,
így gyakran fordulhattam hoz-
zájuk kéréseitekkel, melyek
sokszor megértésre találtak
(pl.: Hı- és áramlástan vizsga).

Részt vettem az MSc-felvé-
teliken (természetesen kivéve,
mikor én felvételiztem), illetve
próbáltam segítségére lenni
ezek lebonyolításában is az il-
letékeseknek. 

Már említettem tavaly is,
hogy megalakult karunkon a PR
Bizottság, mely tevékenységé-
nek célja, hogy elsısorban a
középiskolásokat megszólítva
bemutassa karunk képzéseit,
tevékenységeit, lehetıségeit.
Az elmúlt egy év leforgása
alatt itt igen nagy változások

Oktatási és tanulmányi felelős
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történtek, igen sok hallgatói
munkabefektetéssel. Számom-
ra különösen nehéz idıszak
volt: elvégzett munkáimnak
legalább felét ez tette ki. A
nyár elején készítettem egy
pályázatot, mellyel 300 000 Ft-
ot nyertem karunknak az Info-
Park Alapítványtól, ısz elején
pedig Dr. Palkovics László tanár
úr segítségével a Magyar Autó-
mőszaki Felsıoktatásért Ala-
pítványhoz írt pályázatommal
nyertünk további 3 251 125 Ft-
ot. A tavalyi évhez képest ez
anyagilag nagyon nagy válto-
zást jelentett, ezzel lehetıvé
téve azt, hogy megtegyük a
kezdı lépéseket. Tavaly dec-
emberben a Magyar Akkreditá-
ciós Bizottság (MAB) elfogadta
karunk új BSc-szak indítási ké-
relmét, így a feladatok, illetve
elvárások tovább nıttek.

Elsı körben Zsákai Balázzsal
készítettünk egy új, 16 oldalas
kiadványt a Közlekedésmérnö-
ki Karról. Ennek külleme Balu-
nak köszönhetıen nagyon szép-
re sikeredett, egy igazán jó
minıségő, a többi felsıoktatá-
si intézményével versenyképes
kiadvány lett. Második körben
egy külsı cég, illetve a MőTerem
lelkes tagjainak segítségével
elkészült egy multimédiás ki-
advány, mely a karról szóló in-
formációkat győjti össze, ké-
pekkel, illetve videókkal meg-
tőzdelve. Remélhetıleg jövıre
tovább fog fejlıdni ez az anyag
is.

Sajnos a MAB-döntés elhú-
zódott, így a középiskolás kam-
pánykörutak szervezése át-
csúszott a következı félévre, de
ennek is le lettek fektetve az
alapjai, jövıre úgymond már
„csak” véghez kell vinni.

Dr. Bokor József, illetve Dr.
Palkovics László az elnyert Bán-
ki Donát-kitüntetéssel járó 1-1
millió forintot szintén felaján-
lották középiskolásokat segítı
célra, így idén elıször került
megszervezésre a Baross Gábor
Közlekedési Ismeretek verseny.
Ez még most is javában tart, a
döntıre május 28-án kerül sor.
A verseny egy mini-TDK jellegő
megmérettetés, ahol a közle-
kedési témában megírt dolgo-
zatok közül a legjobb tízet
megvédheti a szerzıje egy bí-
ráló bizottság elıtt.

Szervezésem alatt folyt le a
BME Nyílt Nap, illetve az Edu-
catio Nemzetközi Oktatási és
Szakkiállításon való megjele-
nésünk. Itt szeretném megkö-
szönni a munkát azoknak, akik
ebben segítségemre voltak, kü-
lönösképpen Verának és Évi-
nek!

Mint látható, ezeknek a fel-
adatoknak se vége se hossza, a
következı projectem a kari
honlap lecserélése lesz, remé-
lem, záros idın belül sikerülni
fog.

Volt pár egyéb tevékenysé-
gem is, mint például segítettem

a Díszterem felújításában (bár
közel sem annyira, mint mások).
Illetve aki eltévedt idén a 29.
Kari Napokra, és látott egy ró-
zsaszín pólós részeg embert
mikrofonnal a kezében rohan-
gálni, az a gonosz ikertestvérem
volt. ☺ Kari Napokon kitaláltam
az áltudományos elıadások té-
máit, tevékenyen részt vettem
a Külsı Aranykeréken (Egyete-
mi Napokon még fára mászva el
is rejtettem), illetve mivel a
másodévesek nem voltak elég
restek, és nem kötöztek egy fá-
hoz, megszerveztem idén is a
„kövesd a tesco-s szatyrot ver-
senyt”, aminek idén már sokkal
több beérkezıje volt!

Számomra ez egy igen hosz-
szú, munkával teli két és fél év
volt, számtalan tapasztalatot
szereztem, és cseppet sem bán-
tam meg, hogy anno jelöltettem
magam. Úgy gondolom, hogy
legtöbbször, ha volt, találtam
megoldást azok számára, akik
valamilyen kérdéssel, kéréssel
fordultak hozzám. Szeretném
megköszönni még egyszer a bi-
zalmat azoknak, akik az elmúlt
tisztújító szavazásokon támo-
gattak bizalmukkal! Továbbá
szeretném megköszönni a TÜFB-
nek, a Mentor Gárdának, a Mő-
Teremnek, a BISZ-nek, illetve
mindazoknak a munkáját, akik
segítettek nekem!

És mint leköszönı oktatásis,
szeretném tudatosítani (remé-
lem nem lesz túl közhelyes):
diplomátoknak akkora lesz az
értéke, amit Ti pluszban raktok
bele!

Jó utat a Közlekesnek!

Lajos
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Sziasztok!

Fekete Márton vagyok, a kar
negyedéves hallgatója. 2008
tavaszán kerültem a Hallgatói
Képviseletbe mint Sportfele-
lıs. Azóta ez a poszt átalakult,
2009 május óta a Sport és kul-
túrfelelıs pozíciót töltöm be a
karon. Az általános posztból
adódó feladatokat nem részle-
tezném, inkább az ezen felüli
feladatokról, történésekrıl be-
szélnék bıvebben. 

A 2009 nyár elején adódott
az elsı megbízatásunk, a Dísz-
terem felújítása. A nyár elsı két
hetében dolgoztam a termen,
amely sok munkát igényelt. A
nyár folyamán ezen felül egy
programot kellett megszervez-
nünk: a Gólyatábort. A szerve-
zés alapvetıen a programszer-
vezık feladata, viszont a lebo-
nyolítás során kisebb felada-
tokban én is részt vettem
(sportvetélkedı, vetélkedık
elıkészítése). 

A tanévkezdést követıen az
általános munkákon túl (MAFC-
közgyőlés, szakosztályok te-
remigénylése, kondibérlet áru-
sítása) segítettem egy közlekes
csapatnak nevezni a „Rókaő-
zık” futóversenyre, ahol a csa-
pat szép eredménnyel zárt.
Szeptember közepén került
megrendezésre (BME Fesztivá-
lon belül) az Egyetemi Sport-
nap. Ez ugyan nem kari ren-
dezvény, viszont az én dolgom
volt az atlétikai versenyszá-
mok megszervezése és lebo-
nyolítása. Szintén ısszel sikerült
megalapítanunk a Baross Tánc-
kört, amely heti rendszeres-
séggel tart a Díszteremben
táncoktatást. A tánckör felada-
ta volt a gólyáknak a gólyatánc

betanítása. Mostanában, ha kari
sportról beszélünk, sokaknak a
kardioterem ugrik be elıször.
Nem csoda, hiszen ez a helyiség
megy át a leglátványosabb vál-
tozáson. Még az ıszi félévben
sikerült fejlesztenünk a ter-
met, mely két futópaddal, két
ellipszis trénerrel és egy szo-
bakerékpárral bıvült. A követ-
kezıkben szeretnénk a terem-
ben rejlı potenciált kihasznál-
ni, kapacitását és színvonalát
további gépekkel növelni. Erre
a jövıben reális esély lesz.

A tél kicsit holtszezonnak
számít, de ilyenkor kerül meg-
rendezésre a karok többségénél
valamilyen téli sporttal kap-
csolatos esemény. Nincs ez más-
képp nálunk sem, februárban
zajlott le a közlekedésmérnöki
kari Jeges Est. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is jó hangulatú,
létszámát tekintve sikeresebb
programot tudtunk lebonyolí-
tani. A rendezvénnyel kapcso-
latos teendıknek én voltam a
felelıse, szerencsére minden
zökkenımentesen lezajlott. A
sikerre való tekintettel a jövı-
ben szeretném a színvonalat to-
vábbi programokkal növelni.

Tavasz elején a feladatok
többsége a Kari Napokkal volt
kapcsolatos. Ennek ellenére
közben sikerült megszervez-
nem a 100 Csoda kiállítás láto-
gatását. A kiállítás Magyarország
100 sikeres fejlesztését, talál-
mányát, innovációját mutatta
be az érdeklıdıknek. Terveim
között szerepel egy Láthatatlan
kiállítás látogatás megszerve-
zése is, feltéve, hogy van rá
igény.

A közelmúlt legtöbb felada-
ta a Kari Napok sportszámainak
megszervezése és lebonyolítá-

sa volt. Azt kell, hogy mondjam,
az idei versenyszámokkal kap-
csolatos feladatokat sokkal zök-
kenımentesebben sikerült el-
végeznünk. Az idei évben nem
bıvítettük a sportszámok listá-
ját, változások leginkább a sza-
bályokban és a végrehajtásban
voltak. Az idıjárás sajnos köz-
beszólt bizonyos versenyszá-
mok kivitelezésébe, de az ezzel
kapcsolatos problémák is meg-
oldódtak.

Összességében azt kell mon-
danom, hogy az idei év ese-
ménydúsabb volt a tavalyinál.
Természetesen nem elégedhe-
tünk meg azzal, amit elértünk,
mert különben megállna az a
fejlıdési tendencia, ami az el-
múlt idıszakot jellemezte. Sze-
retném a megkezdett munká-
mat tovább folytatni, és aktív
részese lenni a kari sport- és
kulturális életnek.  

Természetesen, mint eddig
is bizalommal fordulhattok hoz-
zám kérdésekkel, észrevéte-
lekkel, javaslatokkal a feke-
te.marton@kozlekkar.hu e-mail
címen.

Jó sportolást kívánok min-
denkinek!

Marci

Sport és kultúrfelelős






