




kozhir.blog.hu

2013. május 76/5. HK

3. oldal

ChipChip

Dudás Ferenc, alias Chip vagyok, az elmúlt 
évben a juttatási- és térítési, valamint az el-
nöki poszton tevékenykedtem. A közösségi élet-
tel viszonylag későn, a negyedik félévemben 
ismerkedtem meg, amikor is a Kari Diákjóléti 
Bizottságba (KDJB) jelentkeztem, hogy szociális 
pályázatokat bíráljak el. Szerencsésen vettem 
a felvételi akadályait, így 2010 februárjában 
már segítettem az akkori juttatási- és térítési 
felelősnek a rendszeres szociális ösztöndíjak 
elbírálásában. Aztán néhány hónappal később, 
2010 májusában megüresedett a poszt, így je-
lentkeztem a képviseletbe. Azóta tevékenyke-
dek a csapatban, és terveim szerint a jövőben 
is szeretnék szembenézni a kihívásokkal, illetve 
megvalósítani a terveimet. A következő két ol-
dalon az elmúlt egy évben végzett munkámról, 
illetve eredményeimről szeretnék beszámolni.

Az elmúlt évben a jól megszokott formában 
zajlott a májustól induló időszak. A tavalyi tanév 
végén ismét elbíráltuk a KDJB-vel a kollégiumi 
felvételi eljáráshoz a szociális pályázatokat, ami 
rendben le is zajlott. Már a tavalyi és talán a 

tavalyelőtti beszámolómban is mindig büszkén 
nyilatkoztam arról, hogy folyamatosan zajlik egy 
új Egységes Szociális Rendszer (ESZR) elkészíté-
se és mindig sikerült is csalódnom, mert sajnos 
nem valósultak meg ezek a törekvések. Sajnos 
2012 őszén sem sikerült elindítani az új rend-
szert, de így is sikerrel zajlott le a rendszeres 
szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása. Majd 
januárban ismét következett a koliszoc időszak, 
amit februárban rögtön követett is a tavaszi szo-
ciális támogatás elbírálása, mind-mind sajnos a 
régi rendszerben. Ezen felül foglalkozok minden 
félév elején a tanulmányi ösztöndíj kiosztásával, 
illetve a kifizetési listák elkészítésével. Utóbbi 
arra hivatott, hogy ténylegesen megkapjátok a 
részetekre megítélt ösztöndíjakat.

Az életemben január elején állt be a válto-
zás, mikor is a HK az elnökének választott, azóta 
egyszerre töltöttem be mind a juttéres posztot, 
mind az elnöki tisztséget. Természetesen nem 
könnyű feladat összeegyeztetni a magánéletem-
mel és a tanulmányaimmal ezt a két posztot, de 
próbáltam helytállni, amennyire csak tudtam. 
Mindenesetre mindenképpen fájó szívvel búcsú-
zok májusban a juttatási- és térítési poszttól, az 
elmúlt három évben nagyon a szívemhez nőtt, il-
letve nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen idő-
szakban nem volt semmi hiba, amit nem tudtunk 
megoldani a szociális ösztöndíjak kiosztásakor.

Maradva még kicsit a juttatási- és térítési 
posztnál, tájékoztatlak titeket, hogy jelenleg 
heti három megbeszélésen veszek részt a töb-
bi kar juttéresével, hogy a közeljövőben most 
már tényleg el tudjon indulni az új rendszer. 
Erre azért van szükség, mert a jelenleginek már 
félévről félévre egyre jobban látható problémái 
vannak. Teljes egészében szeretnénk újragondol-
ni mind a szociális helyzetekhez kért igazolások 
listáját, mind a rendszer működését. Vizsgáljuk 
többek között a betegségek pontozását, foglal-
kozunk a munkanélküliek helyzetével, frissítjük 
a szabályzatainkat és a hallgatók számára elér-
hető útmutatókat, illetve újragondoljuk a pon-
tozási elveinket, a közüzemi számlák bekérését, 
stb.. Biztosan már nem jelentek ki semmit, de 
bízom benne, hogy maximum 1-2 féléven belül 

Elnök, Juttatási-térítési felelős
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el tud indulni az új rendszer. Az biztos, hogy so-
kat kell még rajta csiszolni és finomítani, ezért 
már most szeretném majd kérni a türelmeteket, 
hogy ha pályázóként szembetaláljátok magato-
kat vele. Természetesen amennyiben megvalósul 
ez a koncepció, arról részletesen tájékoztatni 
fogunk titeket. Ezzel a poszttal kapcsolatban a 
terveim között szerepel, hogy a kollégium fe-
lelőssel együtt, átalakítjuk a jelenlegi KDJB-t, 
Kollégiumi és Diákjóléti Bizottsággá. Jelen pil-
lanatban a Kollégiumi Bizottság önállóan nem 
létezik, a KDJB pedig csak a félévek elején és 
végén tevékenykedik aktívan, így a kettő össze-
vonásából egy egész félévben munkával ellátott 
bizottságot szeretnénk létrehozni.

Január eleje óta elnökként is helyt kell áll-
nom, ezzel kapcsolatban rengeteg tervem és kö-
telezettségem van, de szerencsére magam mö-
gött tudhatom a csapat támogatását, így biztos 
vagyok benne, hogy őszre valamennyi ötletemet 
meg tudom valósítani, persze csak akkor, ha újra 
bizalmat szavaztok nekem. A következő néhány 
sorban ezekről írok. Terveim között szerepelt, 
hogy újraírjuk a Közösségi Pontok Szabályzatát. 
Már el is készült és szeptember elsejétől lép 
életbe. Erről bővebben hamarosan tájékoztatni 
fogunk benneteket. A mentorképzés kibővíté-
seként életre hívtuk a Hallgatói Továbbképzést, 
melynek célja, hogy azok is részt vehessenek az 
előadásokon, akik nem feltétlenül szeretnének 
mentorok lenni, de szeretnének jobban rálátni a 
kari közösségi életre, a vonatkozó szabályokra, 
illetve arra, hogy mi is az a HÖK, illetve a HK.

Elnökként foglalkozom a különböző pályáza-
tokkal, illetve állami keretek szétosztásával, a 
kari közösségi élet gazdasági ügyintézésével. A 
keretek szétosztásával kapcsolatban a jövőbeni 
tervek között szerepel, hogy a kari BME pályáza-
tok elbírálásának rendszerét szeretnénk átalakí-
tani, mellyel kapcsolatban az öntevékeny körök 
vezetőitől a jövőben havi beszámolókat szeret-
nék majd kérni, hogy jobban meg lehessen ítélni, 
melyik kör mivel foglalkozott az előző félévben.

Nagyobb projekt, hogy hamarosan a kollégi-
umon belül átköltözünk egy új irodába, és a je-
lenlegit szeretnénk a közösségi élet szolgálatába 

állítani, melynek keretein belül helyet kap a Köz-
lekedésmérnöki Szakkollégium a jelenlegi belső 
teremben, a külső termet pedig előadások, illet-
ve ülések megtartásához szeretnénk átalakítani.

Az idei tanévben indult el az az egyetemi 
szintű kezdeményezés is, hogy az adott kollégi-
umokban a hallgatók által az internetért fizetett 
díjat a hálózat fejlesztésére kelljen fordítani. 
Jelenleg az első éve ér véget, ennek a 3 éves 
tendernek, aminek köszönhetően, együttműköd-
ve a Baross Informatikai Szakkollégiummal, nyá-
ron nekiállunk átalakítani a hálózatot gigabites-
re. Ez azért lesz hasznos, mert sokkal gyorsabb 
és megbízhatóbb hálózatelérést fog biztosítani 
számotokra, illetve végre minden szobában lesz 
személyenként kábeles végpont kiállás.

Ezen kívül, természetesen több kari szintű 
bizottságon, illetve értekezleten képviselem az 
érdekeinket. Részt veszek többek között a Kari 
Tanulmányi Bizottság, a Kari Oktatási Bizottság, 
a Kari Fegyelmi Bizottság, a Kari Gazdasági Bi-
zottság, a Kari Kreditátviteli Bizottság, a Kari 
Tudományos Bizottság, illetve a Tanszékvezetői 
értekezlet munkájában.

A jövőben is szeretném folytatni a munkámat 
a képviseletben, hiszen még sok olyan tervem 
van, amit szeretnék megvalósítani a többiekkel 
együtt. Ezért jelöltetem magam újra a Hallga-
tói Képviselet elnöki posztjára, így ha bizalmat 
szavaztok nekem, akkor onnan fogom folytatni a 
munkámat, ahol a tisztújítás előtt abbahagytam.

Dudás Ferenc
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Kovács András (a.Sudry) vagyok, az elmúlt 
években a KSK Hallgatói Képviseletének EHK 
képviselője. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
először 2011. szeptember 29-én, majd 2012. 
szeptember 27-én másodjára is elnökének 
választott, mely posztot jelenleg is betöltöm. 
Szeretem ezt a feladatot, hiszen egy több mint 
24.000 fős Hallgatói Önkormányzat mindennapi 
működésének irányítása, hatékonyságának nö-
velése, valamint a hallgatók irányába történő 
szolgáltatások színvonal-növelése rendkívül szé-
leskörű feladatokat ró rám.

Az EHK elnökeként én képviselem a hallga-
tókat és érdekeiket az egyetem vezető testüle-
teiben, a Vezetői értekezleteken (ahol a rektor, 
rektorhelyettes, főigazgató, főtitkár, gazdasági 
főfelügyelő és a dékánok vesznek részt), a Rek-
tori Tanácsban, valamint a Szenátusban (egyete-
münk legfőbb döntéshozó szerve).

Október óta legtöbb feladatomat a jelen-
tősen lecsökkentett felsőoktatás finanszírozása 
adta (forráskivonások), aminek „eredménye-
ként” teljesen újra kellett definiálni a Hallgató 

Alrendszer, és azon belül a HDÖK-DIK finanszíro-
zását. Ehhez nem csak a Költségvetési Szabály-
zatot, de az intézmény Költségvetését, a TJSZ-t 
és egy kapcsolódó rektori utasítást is módosítani 
kellett. Emellett, az új felsőoktatási törvénynek 
köszönhetően újra kellett írni a hallgatói és dok-
torandusz jogviszonyból származó kollektív jo-
gok szabályzatát, ami a HÖK és vezető testületei 
működésének jogalapját képezi egyetemünkön. 
Örömmel jelenthetem, hogy nem csak megtar-
tani sikerült korábbi jogainkat, de bővíteni is 
tudtuk azokat. A Nemzeti felsőoktatási törvény 
rendelkezéseinek következményeként létrehoz-
tuk az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatot 
és annak vezető szervét, az Egyetemi Doktoran-
dusz Képviseletet. A HÖK és DOK között rendez-
tük a joggyakorlás módját, valamint közös alap-
szabályban rendeztük a két szervezet egymáshoz 
való viszonyát, és közös vezető szervezetének 
(EHDK – Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz 
Képviselet) jogait, működését.

Aktívan vettem részt a HÖOK munkájában 
a téli tüntetések és minisztériumi egyeztetések 
során, de ezt nem is ragoznám túl, hiszen renge-
teget foglalkozott az üggyel nem csak az egyete-
mi, de az országos sajtó is.

Jelenleg több projekten dolgozunk, mint 
például a Diákközpont átalakítása, új egységes 
szociális rendszer, új kollégiumi felvételi eljá-
rás lebonyolítására képes elektronikus rendszer, 
valamint új hallgatói szolgáltatások bevezetése 
a BME-n (elektronikus tankönyvek, több és jobb 
sportolási lehetőség).

Az elfogadott törvény továbbra is veszélye-
ket rejt magában, ugyanis tavaly óta nem sike-
rült tisztázni a különböző hallgatói juttatások, 
valamint a kollégiumok jövőjét. Ezen kérdések-
ben jelenleg is azon vagyok, és azon is leszek, 
hogy minél inkább a jelenlegi rendszert próbál-
juk fenntartani, ezzel is védve a kollégiumokat, 
mint az értelmiségi létre felkészítő alapvető 
képző és a társadalmi beágyazódást elősegítő 
közösségi központokat.

A jogszabályi környezet megváltozása miatt 
legtöbb szabályzatunkat újra kellett írnunk (pl.: 
BME HÖK Alapszabály, Hallgatói Kollektív Jogok 

Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegált, EHK Elnök
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Kedves olvasó, azért tartod ezt a kiadványt 
kezedben, mert ismét elérkezett az éves tiszt-
újító szavazás karunkon. Az utóbbi időszakban, a 
médiában egyre többet hallhattatok a hallgatói 
mozgalom intézményeit, köztük a HÖK rendszert 
érintő lejárató kampányokról. Ezekben a nega-
tív felhangú esetekben mindig felszínre kerül, 
hogy a HÖK választások esetén az elkövetkező 
egy évben regnáló testület legitimitását, és el-
fogadottságát pont a hallgatók határozzák meg 
évenként leadott szavazataikkal. A mostani vá-
lasztások sikeressége tehát neked, szavazó hall-
gatónak a felelőssége. Szavazhatsz felelőtlenül, 
és hozhatsz megalapozatlan döntést olyan egy-
szerű ismérvek alapján, hogy az adott jelölt a 
szomszédodban lakik a kollégiumban, melletted 
ült előadáson, vagy épp az alapján, hogy lány, 

ami általában intézményünkben nagy előnyt je-
lent a szavazó bázis nemi összetételére való te-
kintettel. A döntés természetesen a tiéd, de én 
mégis szeretném megadni a lehetőséget, hogy 
esetemben az elmúlt egy éves tevékenységem, 
és a következő egy éves terveim alapján mérle-
gelhess. A rendelkezésre álló lehetőségek termé-
szetesen elég szűkösek, így nehezen tudok olyan 
tükröt mutatni, ami teljes rálátást mutathat 
számodra a munkámat illetően. Nagyon nehéz 
manapság eldönteni azonban, hogy miként le-
het jól választani. Hiszen a szavazataid alapján 
bárki is kerül be a Hallgatói Képviseletbe, sok-
féleképpen hozhat sokak egyetemi pályafutását 
befolyásoló döntéseket. Meghozhatja döntését 
az általa képviselt értékrendek mentén, amit 
könnyen felmérhetsz az alapján, hogy megisme-

Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegált, EHK Alelnök

Szabályzata, TVSZ, TJSZ, stb.). Sajnos azonban a 
félig hiányos jogszabályi környezet miatt e sza-
bályzatokat a következő egy évben ismételten 
változtatni vagyunk kénytelenek. Ezen túlme-
nően sikerült racionalizálnunk a Hallga-
tói Képviseletek, valamint a hallgatói 
öntevékeny csoportok gazdálkodá-
sát, a gazdálkodás adminisztratív 
folyamatainak egyszerűsítését. 
Nyertes pályázatokat sikerült 
benyújtanunk többek között  az 
Európai Integrációs Alaphoz, így a 
hazánkba érkező vendéghallgatók 
beilleszkedését tudjuk segíteni, il-
letve szakkollégiumaink is sikeresen 
pályáztak a Nemzeti Tehetség Program 
keretében. (Természetesen ez csak egy rö-
vid összefoglalás, részletesen az ehk.bme.hu 
oldalon az Emlékeztető menüpont alatt tájéko-
zódhattok, illetve a muhely.com-on olvashattok 
több interjút is.)

Az EHK elnöki feladatokon túl szívesen ve-
szek részt a HK önkéntes felújítási munkála-

taiban, mely az az idei évben leginkább az új 
HK iroda létrehozása köré összpontosult. Ezen 
munkának leginkább az előkészítési, egyezteté-
si, kitalálási munkálataiban vettem részt. Ezek 

mellett az elmúlt év összes Kari Tanácsán 
valamint – egy alkalom kivételével – 

az összes HK ülésen is részt vettem.
Kari rendezvények közül a 

Külső Aranykerék vetélkedő meg-
szervezésében és lebonyolításá-
ban veszek részt, amit idén már 
főszervezőként végeztem. Ez a 
feladat nagyon kedves számom-

ra, éppen ezért remélem, a részt-
vevők is élvezték az idei vetélkedőt. 

Hagyományaink ápolását rendkívül fon-
tosnak tartom, melyekben (most már, mint 

gyűrűt avatott) veszek részt.
Köszönöm az eddigi bizalmatokat, és kérlek 

Titeket, hogy ha munkámmal elégedettek vagy-
tok, akkor támogassatok a következő ciklusra is.

Kovács András
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red az illetőt, beszélgetsz vele, vagy akár pár 
sorban olvasol róla, és emberismereted alapján 
felméred. Meghozhatja döntését akár az alapján 
is, hogy az évfolyamának, vagy a szakcsoportjá-
nak az érdekeit védi minden egyébbel szemben. 
Nem könnyű döntés, de mégis rajtad áll, hogy 
milyen tényezők alapján választasz, mit tartasz 
fontos érdemnek egy hallgatói képviselő eseté-
ben. Legyen az illető fegyelmezett, jó kiállású, 
és megfelelő tanulmányi eredményeket felmuta-
tó hallgató, aki képviseli a hallgatóságot karunk 
oktatói előtt, vagy éppen a kollégiumi életben és 
a rendezvényeken szorgalmas, mindenkiért so-
kat tevő hallgató. Sajnos minden nem lehet egy-
szerre tökéletes, hiszen az emberi kapacitások 
is végesek, ezért is kell a döntésed, ami meg-
határozza, hogy kik lesznek hallgatói képviselők 
egy éven át. Ezen keresztül határozhatod meg 
te magad is, hogy milyen fontos döntések szület-
nek. Ha úgy érzed azonban, hogy versenyhelyzet 
híján nem számít a döntésed, tudnod kell, hogy 
a támogatásod vagy épp nem támogatásod akkor 
is nagy súllyal esik latba.

Nagy Gábor vagyok, az elmúlt évben a HK 
egyik Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegált 
posztját töltöttem be. Az EHK-ban a kari tiszt-
újításunkat követően aktívan foglalkoztam a 
Köztársasági Ösztöndíjak elbírálásával, az Egye-
temi Művészeti Csoportok általános működé-
sének elősegítésével, vezettem az EHK ülések 
emlékeztetőit, tagja voltam a Szenátusnak, az 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Ta-
nácsnak. Az őszi évkezdés során az EBME ösz-
töndíjak bírálásával foglalatoskodtam, majd 
november elejétől töltöm be az EHK alelnöki 
posztját. Ebben a feladatkörömben az EHK hét-
köznapi működését, az újonnan belépő tagok 
betanítását, valamint egy továbbképző tábor 
megszervezését végeztem. A kari HK munkájá-
ból maximálisan igyekeztem kivenni a részem. 
A nyár folyamán folyamatosan elérhettetek a 
koliban, részt vettem a már megszokott nyári 
felújítási munkákban, valamint egy kivétellel a 
HK és a Kari Tanács ülésein is részt vettem. 

Amennyiben elnyerem támogatásotokat az 
elkövetkező egy évben szeretném a korábban 
kari hagyományként megszervezett Rakparti 
Szlalomparty rendezvényt feléleszteni, hiszen 
jó magam vagyok az egyetlen közösségünkben, 
aki még aktívan részt vett az utolsók szervezésé-
ben. Ezen felül továbbra is igyekszem a már tő-
lem megszokott mentalitással segíteni a kollégi-
umi közösségi élet fejlődését, a tankör rendszer 
ápolását. Tanulmányaim lassan a végéhez köze-
lednek, így az elkövetkező éves ciklus minden-
képp az utolsó számomra mind karunkon, mind a 
HK-ban, ebből adódóan igyekszem az évek során 
megszerzett tapasztalatot folyamatosan átadni 
a szervezet többi tagjának 

Ha úgy érzed, hogy személyemmel egy olyan 
Hallgatói Képviselet működhet a következő év-
ben, aminek tevékenysége megfelelő számodra, 
akkor kérlek, szavazz rám. Amennyiben nem, 
akkor is fontos, hogy az urnához járulj, hiszen 
ha nem szavazol, nem ismerhetjük meg vélemé-
nyed. Sikeres vizsgaidőszakot, és kellemes 
nyarat kívánok számodra!

Nagy Gábor
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adEEAdEe

Tóth Ádám (a. AdEe) vagyok, a kar negyed-
éves hallgatója. 2010 óta vagyok a közösségi 
élet aktív résztvevője. Először a Mentor Gárdá-
ba nyertem felvételt, majd fél évvel később in-
dultam a Hallgatói Képviselet kollégiumi felelős 
posztjára, melyen megtiszteltetek a bizalmatok-
kal. Azóta is ezt a tisztséget töltöm be, ezáltal 
tagja vagyok a Hallgatói Képviseletnek és a Külső 
Kollégiumi Bizottságnak. Továbbá szintén 2010 
februárja óta vagyok tagja a Kari Diákjóléti Bi-
zottságnak is. A mostani félévtől pedig én keze-
lem a közösségi pontokat tartalmazó táblázatot, 
továbbá Németh Ákos - oktatási felelős - mun-
káját is segítem a Tanulmányi Ügyekért Felelős 
Bizottságban, továbbá a Kari Tanács és a Kari Ta-
nulmányi Bizottság tagja is vagyok. A következő 
oldalon megpróbálom összeszedni az utóbbi egy 
évben történt változásokat.

Sokak örömére a Kollégiumi Felvételi Sza-
bályzatból kikerült az n*15-ös szűrő, így a fel-
vétel alapja maradt a pontrendszer. A felvételi 
pontszám hol magasabb, hol alacsonyabb, ez 
függ a rendelkezésre álló férőhelyeinktől is. 

Az őszi félévtől bevezetésre került egy online 
várólista, ahol nyomon követhetitek a várólis-
ta aktuális állását, különválasztva az első- és 
felsőbb éveseket. Remélem a változtatások mi-
att az őszi félévben több férőhely fog rendelke-
zésünkre állni és így csökkenhetnek a felvételi 
pontszámok is.

A Kollégiumi Házirend is több ízben módosí-
tásra került. Miután az összes BME-s kollégium-
ban kiépítésre kerültek a beléptető-rendszerek 
így egységesen lehetett kezelni a vendégfoga-
dást, melynek köszönhetően be lett vezetve az 
éjszakai bent alvásokért számított különeljárási 
díj. Ennek folyományaként kevesebbszer is tar-
tottunk szobaellenőrzést is. Eleinte a hajnali 1 
és 7 óra közötti időszak esetében lett kiírva a 
díj, de egy későbbi módosításnak köszönhetően 
ez az időszak hajnali 4 és 7 órára változott. Hogy 
ez a rendszer működhessen, szükséges a szállás-
engedély hozzájárulás a szobatársaktól, az eh-
hez szükséges papírokat is én készítem el. 

Pár szót szeretnék említeni a kollégiumi he-
lyiségekről is. A tavaly év elején bevezetett do-
hányzási törvény miatt a 235-ös dohányzó helyi-
ség megszűnt, ennek a felújítása azóta megtör-
tént, a továbbiakban pedig várhatóan más szobák 
is felújításra kerülnek. A Kollégiumok Osztálynak 
leadott felújítási tervek között szerepelnek ezek 
is, illetve a régóta húzódó, kertben lévő felújítá-
sok (kerti padok, motortároló, stb.) is remélhe-
tőleg hamarosan sorra fognak kerülni. 

Az utóbbi egy évben tervben van egy egysé-
ges kollégiumi felvételi rendszer a BME-n, ennek 
a kialakításához a Külső Kollégiumi Bizottságban 
volt sok munkám. Legelőször az alapelvekről 
beszéltünk, próbáltunk közös nézőpontra jutni, 
ami nyolc kar esetében nem olyan egyszerű. Az 
év további részében pedig különböző felvételi 
statisztikákat állítottam össze az EHK részére. 

Köszönöm a beszámolóm elolvasására fordí-
tott időtöket. Ha bármilyen jellegű kérdésetek 
lenne, bizalommal keressetek engem vagy a kol-
légiumi mentorokat.

Sikeres vizsgaidőszakot mindenkinek!

Kollégiumi felelős

Tóth Ádám
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GalambGalamb

Tompos Balázs (a. Galamb), a kar ötödéves 
Bsc-s hallgatója vagyok. Elsőéves korom óta 
próbálom kivenni a részem a karunkon folyó kö-
zösségi munkából. 2009 májusában kezdtem el 
foglalkozni programszervezéssel, mint a Mentor 
Gárda tagja, ugyanebben az évben választottak 
be a HK-ba Programfelelősnek.

A májusi Tisztújító szavazást követően a ha-
gyományossá vált Csatabárd elásást szerveztük 
meg végzős hallgatóinknak. Külön öröm, hogy sok 
oktatónk is tiszteletét tette a délután folyamán. 
Lévai Zoltán Tanár úr sok kis apró részletre hívta 
fel a figyelmem a rendezvénnyel kapcsolatban, 
amit az idei évben szeretnénk is megvalósítani.

Nyáron is volt mit dolgozni, hisz egy nagy 
volumenű rendezvényt a Gólyatábort kell előké-
szíteni, majd augusztus hónapban lebonyolítani. 
Az elmúlt években mindig törekedtem arra, hogy 
ez a program minél színvonalasabban kerüljön 
megrendezésre, hisz a karunkra újonnan bekerü-
lő hallgatók itt találkoznak először a közlekkari 
identitással, a selmeci alapokon nyugvó hagyo-
mányainkkal, mentoraikkal és nem utolsó sorban 

egymással. Augusztusban képviselőtársaimmal 
együtt felújítottuk a kardió termet és befejez-
tük a HaBár folyosójának rendbetételét is.

Szeptemberben az általunk szervezett prog-
ramokkal nem titkolt célunk az, hogy segítsük az 
elsőéves hallgatók beilleszkedését, megismer-
tessük velük a Baross kolit, az öntevékeny kö-
reinket, felsőbbéves hallgatókat, és nem utolsó 
sorban a HaBárt. A regisztrációs héten tartunk is 
egy flekkenpartit mely rendkívül jó információs 
börze a gólyáknak és jó fórum a felsőbb évesek-
nek, hogy megosszák egymással a nyári élmé-
nyeiket. E hónapban tartjuk kultikus rendezvé-
nyünket, a Csatabárd kiásást, melynek idén csak 
a beharangozásában vettem részt indiánként. 
Decemberben tartottuk meg a Karácsonyi Bálun-
kat, melyet idén is nagy érdeklődés övezett.

Februárban kezdtük el a XXXII. Közlekkari 
Napok szervezését. Idén egy nappal rövidebb 
volt az esemény, emiatt a szokásos struktúrát 
át kellett alakítanunk. Egy-egy hagyományosnak 
mondható versenyszámot próbáltunk megújítani, 
ilyen volt például a Kettős körintegrál Mr. F(x) dx 
napi feladat. Kifejezetten örültem annak, hogy a 
tavalyi siralmas látogatottsághoz képest az idei 
évben sikerült több embert megmozgatnunk.

Az elmúlt év során segítettem a szakestélyek 
megszervezésében a Hagyományörző Öntevé-
keny Körnek. Január hónaptól a programfelelősi 
posztból adódó feladataim mellett én látom el 
a Hallgatói Képviseletben az alelnöki poziciót, 
ebből kifolyólag sok feladatban segítem a többi 
képviselő munkáját. 

Szeretném köszönetem kifejezni mindenki-
nek, aki az elmúlt év során segítette a munkámat 
és hozzájárult a rendezvényeink sikerességéhez.

Köszönöm a belém vetett bizalmat, remé-
lem mindenkinek a javát szolgáltam. Úgy gondo-
lom, hogy az elmúlt közel 4 évben a posztomból 
fakadó kihívásoknak eleget tettem, új kihíváso-
kat keresve, a Tankör felelősi poszton szeretném 
folytatni a munkámat a képviseletben. 

Kívánok kreditekben gazdag vizsgaidőszakot 
és élményekben gazdag nyarat mindenkinek!

Programfelelős

Tompos Balázs
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bazSiBazsi

Varga Balázs László (a. Bazsi) vagyok, a kar 
ötödéves hallgatója. 2011. február óta vagyok a 
Hallgatói Képviselet tagja. Pár mondatban ösz-
szefoglalom a tavaly májusban tartott Tisztújí-
tás óta eltelt idő alatt véghezvitt feladataimat.

A választásokat követő legnagyobb program-
szervezői feladatom a Gólyatábor megszervezé-
se és lebonyolítása volt. Szervezőként ez volt a 
második GT-m, amin úgy érzem, hogy nagyon jó 
hangulatot tudtunk csinálni, ezzel sikerült köze-
lebb hozni egymáshoz az elsősöket, így szeptem-
berben már nem csak ismerősökként, hanem ba-
rátokként köszöntötték egymást az egyetemen.

A regisztrációs hét a gólyákról szólt, hiszen 
a sok tájékoztató előadás mellett tartottunk ha-
gyományosan egy flekken partit a dühöngőben. 
Nagyon sok elsős vett részt rajta, rég láttam már 
ennyire tele a dühöngőt emberekkel.

A harmadik oktatási héten zajlott a Csata-
bárd kiásás. Délelőtt az egyetemet tüzes vízből 
erőt gyűjtő indiánok lepték el, és keresték fel 
a közlekes, járműves, és logisztikus fiatalságot, 
hogy az esti programra invitálják őket. Az ese-

ményen a dékáni megnyitót követően az elsősök 
a meghívott oktatókkal közösen egy flekken parti 
keretében ásták ki a csatabárdot. Az esti buli pe-
dig a HaBárban folytatódott.

A félév programlistája egy új programmal 
bővült, ez volt a Tanszéki Játékok. Sajnos csak 
három csapat jelentkezett, de annál lelkesebbek 
voltak. Hét tanszéken kellett teljesíteniük egy-
egy feladatot, amelyek inkább szórakoztatóak, 
mint ZH-szerűek voltak. Hallgatói visszajelzések 
alapján mindenki nagyon élvezte a játékokat.

Az őszi félév szorgalmi időszak levezetése-
ként szerveztük meg decemberben most már má-
sodszorra a Karácsonyi bált. Ezután vetítettük le 
a mentorprodukciót, amit az elsősök gólyatánca 
követett, azután pedig az „ereszd el a hajam” a 
Díszteremben, a kitartóbbak pedig a HaBárban 
folytathatták a bulit a felső rész bezárása után.

A tavaszi félév nyitóprogramja a Jeges Est 
volt, amit a tavalyhoz hasonlóan a Városli-
geti Műjégpályán sikerült megrendezni, mint 
összegyetemi „tesi órát”.

A következő nagy esemény a XXXII. Kari Na-
pok volt, amely szervezésének már februárban 
nekiálltunk, a hídfoglalásnak meg még koráb-
ban. Nem szeretném hosszan értékelni, hiszen 
nemrég volt, még frissek az élmények. :)

 Ebbe a kicsit több, mint két és fél éves 
időszakba ennyi tevékenység fért bele. Viszont 
a jövőben már nem szeretném folytatni hallga-
tói képviselői munkámat, így nem fogom újra 
jelöltetni magam, ezért szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki támogatta és segítette eddi-
gi tevékenységemet, főként a Programszervező 
Öntevékeny Csoportnak, a HK egykori és jelen-
legi tagjainak, a Kari Napokon segítőknek, és a 
programjainkon résztvevőknek, akik szerencsére 
csak építő jellegű kritikákkal illették munkámat.

Gyertek el szavazni minél többen, hisz ez a 
ti érdeketek is! Kreditekben gazdag vizsgaidő-
szakot és fergeteges nyarat kívánok nektek! Ha 
bármi kérdésetek lenne hozzám, írjatok bátran 
(varga.balazs@kozlekkar.hu), vagy keressetek 
meg személyesen (BGK 108).

Programfelelős

Varga Balázs
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Polgári Dávid (a. Pufy) vagyok, a kar ötöd-
éves hallgatója. A Hallgatói Képviseletben a Tan-
kör felelősi posztot töltöm be 2011 óta.

Feladatom elsősorban a hallgatók egyetemi 
pályafutásának felügyelete, asszisztálása. Veze-
tem a Mentor Gárdát, felügyelem a karon mű-
ködő Közlekedésmérnöki Szakkollégiumot, mely-
nek aktív tagja is vagyok, ezen kívül segítem a 
hagyományok ápolásával foglalkozó Közlekkari 
Hagyományőrző Öntevékeny Kört.

Tavaly a Tisztújító szavazás után az első rám 
háruló feladat az elsős kiadvány elkészítése volt 
a többi Hallgatói Képviselővel együtt, ahol én 
végeztem az anyag szerkesztését, lektorálását. 

Ezután a Gólyatábor szervezésében segéd-
keztem, valamint megcsináltam a leendő első-
éves hallgatók tanköreinek beosztását is, egyez-
tetve a Mentor Gárda tagjaival, valamint a tan-
kör patronáló tanárokkal.

A nyár folyamán részt vettem a kardió terem 
felújításában, festésében, és szőnyegezésében. 
A regisztrációs héten a mentorokkal segédkez-
tünk a gólyáknak tartott felkészítő programban.

Az első félév szinte minden héten tartottam 
mentorülést, részt vettem a Szakkollégium, és a 
Hagyományőrző Öntevékeny Kör ülésein. Három 
alkalommal szerveztem közös tankör órát, me-
lyeken ismertettük a hallgatókra vonatkozó főbb 
szabályokat, valamint tartottam egy előadást a 
NEPTUN használatáról.

A második félévben az egyik legnagyobb fel-
adatom a mentorjelentkezés és -oktatás megszer-
vezése és lebonyolítása(ez jelenleg is folyik). Ez 
évben a Hallgatói Képviselettel egy összetettebb 
előadássorozatot állítottunk össze- mely jövőre 
remélhetőleg még bővülni fog –, melynek célja, 
hogy kicsit fellendítsük, és minél több hallgató-
val megismertessük a kari közösségi életet.

Segítettem a Szakkollégium munkáját a 
programok szervezésében, a nyár folyamán meg-
csináltam az új honlapjukat, melyet azóta is kar-
bantartok és folyamatosan frissítek. A második 
félévre sikerült befejeznem a Szakkollégium új 
molinóinak terveit, melyeket legyártattunk és 
láthattátok is az idei Kari Napokon.

A Hagyományőrző Öntevékeny Kör idén is 
megtartotta bALEK-oktatását, melynek voltak 
olyan órái, amelyek tankör óra keretein belül 
kerültek megrendezésre, ebben segédkeztem a 
körnek. Emellett a Végzős gyűrűk, valamint a 
Firma gyűrűk rendelésében is segítem. Ebben so-
kat segítettek a Hallgatói Iroda titkárnői. Az év-
ben még a szalagok megrendelése maradt hátra.

Ezeken a feladatokon kívül segítem a többi 
hallgatói képviselő munkáját, tagja vagyok a Kari 
Tanácsának és Kari Tanulmányi Bizottságának is.

Már két és fél éve töltöm be a Tankör felelő-
si posztot, és szeretném kipróbálni magam más 
területeken is, ezért az évben a programfelelősi 
posztra indulok, melyben remélem, támogattok.

Köszönöm a Hallgatói Képviselet minden 
tagjának a segítséget a feladataimban és legfő-
képpen nektek, hogy megtiszteltetek a bizalma-
tokkal a szavazáson, és kérlek titeket, hogy ha 
munkámmal elégedettek vagytok, akkor támo-
gassatok a jövőben is. Esetleges kérdéseitekre 
nagyon szívesen válaszolok.

Tankörfelelős

Polgári Dávid
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Dominik Zsolt vagyok, a Közlekedésmérnöki 
és Járműmérnöki Kar másodéves BSc-s hallgató-
ja. 2012 májusában választottak meg a Hallgatói 
Képviselet kommunikáció- és irodafelelősének. 
A következő sorokban szeretném összefoglalni, 
hogy mivel is foglalkoztam és mik a tapasztala-
taim az elmúlt esztendőről.

Előtte egy kicsit a kezdetekről: 2011 szept-
emberében kezdtem koptatni egyetemünk pad-
jait, mint közlekedésmérnök szakos hallgató. 
Már gimnazistaként nagyon szerettem volna 
rádiózni. Egy féléves rutinnal felvértezve ke-
restem meg Majkut Lászlót, a HK akkori elnö-
két, hogy szívesen segítek itt, a közlekkaron 
egy rádió elindításában. Minden egyes e-mail-
váltás után egyre jobban belelkesedtem, már 
nagyon vártam azt a napot, amikor az on-line 
éter hullámait szeli majd a rádió. A Hallgatói 
Képviselet akkori kommunikáció- és irodafele-
lősével, Greksa Bencével közösen döntöttünk 
úgy, hogy szeretett kollégiumunkról nevezzük 
el a közlekkar rádióját. Teltek-múltak a hetek, 
és április 1-én hivatalosan is elindult a Baross 

Rádió! Ugyanebben a hónapban jutott a fülem-
be, hogy megüresedik a HK kommunikáció- és 
irodafelelősi posztja. Többekkel konzultálva ju-
tottam arra az eredményre, hogy a tisztújításon 
megméretem magam, és szavazók belém vetett 
bizalmának hála bekerültem a HK-ba, mint kom-
munikáció- és irodafelelős.

Úgy érzem, hogy az eltelt év során részben 
sikerült megvalósítanom a kitűzött céljaimat. A 
legfőbb feladatom, hogy a fontos információk, 
hírek mindig időben eljussanak hozzátok, illet-
ve, hogy ügyeitek hatékonyabb intézése érdeké-
ben működtessük a Hallgatói Irodát, amely nem 
működhetne ilyen jól a két titkárnő, Ravasz Kitti 
és Román Kata áldozatos munkája nélkül. Itt kell 
megemlítenem, hogy a Hallgatói Iroda nemsoká-
ra egy kicsit arrébb költözik, hogy egy moder-
nebb minden igényt kielégítő új irodában tudjá-
tok intézni ügyes-bajos dolgaitokat. A jövőre való 
tekintettel kérlek Benneteket, hogy lájkoljátok 
a BME KSK HÖK facebook oldalt, valamint láto-
gassátok a kozlekkar.hu oldalt. Ha szeretnétek, 
hogy a legfontosabb hírek „házhoz” menjenek, 
iratkozzatok fel hírlevelünkre, és biztassátok 
erre közlekes ismerőseiteket is. 

Az öntevékeny körök háza táján is történtek 
változások. A Közhír szerkesztőség - képzéseinek 
köszönhetően - sok új taggal bővült; az újságokat 
pedig már igényesebb tartókból vehetitek maga-
tokhoz. A MűTerem munkáival hétről hétre talál-
kozhattatok plakátok, fényképek, vagy pályáza-
ton nyertes videók formájában. A Baross Rádió 
tagjai gőzerővel készülnek a zánkai EFOTT-ra, 
hiszen idén ők biztosítják a jó hangulatot a kon-
certek közötti időszakban. Az idei évben talán 
a legnagyobb fejlődés a körök számára a felújí-
tott szerkesztőségi helyiség- és stúdió volt.  Arra 
kérlek Benneteket, hogy legyetek nyitottak, kér-
dezzetek és bátran alkossatok véleményt! Ren-
geteg ötlet van még a tarsolyomban, amiket a 
következő ciklusban szeretnék megvalósítani. 
Remélem megtiszteltek bizalmatokkal, és a min-
dennapi feladataimon kívül a jövőben is adhatok 
egy kis pluszt a közösségi életünknek!

Kommunikáció- és irodafelelős

Dominik Zsolt
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Oktatási- és tanulmányi felelős

Németh Ákos Zoltán (a. Woodstock) vagyok, 
karunk harmadéves hallgatója. 2012 májusában 
választottatok meg a Hallgatói Képviselet okta-
tási- és tanulmányi felelősének. Az elmúlt közel 
egy évben a posztommal kapcsolatos feladato-
kat igyekeztem a legjobb tudásom szerint ellát-
ni, most pedig erről szeretnék egy részletesebb 
képet adni nektek.

Még javában a nyarat élveztük, amikor szem-
bejött az első feladat, az elsős hallgatók regiszt-
rációs heti felkészítő óráinak megszervezése. 
Összeállítottam egy órarendet, ami illeszkedik 
az elsősök regisztrációs hetébe, majd előadó-
kat kerestem, illetve termeket foglaltattam le. 
Hasonló feladat volt a félév közben ZH-k előtti 
konzultációk szervezése. Az előadóknak ezúton 
is szeretném megköszönni a segítségüket.

A következő és egyik legfontosabb feladatom 
a ZH rend kialakítása, melyben sok segítséget 
kapok Dr. Komócsin Zoltán tanár úrtól. Elsődle-
ges szempont, hogy a TVSZ vonatkozó előírásai-
nak megfeleljen, ezek után igyekszek minimali-
zálni a csúszásban lévő hallgatók ZH ütközéseit 

is. Félév közben természetesen próbálok segí-
teni azoknak a hallgatóknak, akik megkeresnek 
ZH ütközéseikkel. A vizsgarend kialakításában is 
részt veszek. Ellenőrzöm, hogy megfelelő meny-
nyiségű alkalmat és létszámot írjanak ki.

A BME Nyílt napon és az Educatio kiállításon 
való kari részvétel megszervezése elég sok időt 
emészt fel. A Logisztikai mérnöki szak létrejöt-
te miatt idén bővíteni és frissíteni kellett a kari 
kiadványt, valamint a tanszéki költözések követ-
keztében átszervezni a laborlátogatások útvona-
lait. A Nyílt nap során ismét szerveztem tudomá-
nyos kiállítást a K épület aulájába és laborláto-
gatásokat az érdeklődő középiskolások számára. 
Köszönöm hallgatótársaimnak, akik segítségem-
re voltak mindkét rendezvényen és középiskolá-
sok ezreit informálták több napon keresztül.

Az év folyamán volt szerencsém kari fóru-
mokat is szervezni nektek. A vizsgaidőszak végén 
vehettetek részt a Szakirány-választási fórumon. 
Ennek a célja, hogy megfelelő tájékoztatást 
kapjatok a képzések közötti különbségekről és 
eldönthessétek, melyik szakirányon tanultok to-
vább.Az Erasmus fórumra látogatók az ösztöndí-
jat korábban elnyert hallgatók rövid élménybe-
számolóiból tudhatták meg, hogy miért érdemes 
külföldön eltölteni egy félévet.

A hétfői HK ülések mellett különböző bizott-
ságok munkájában veszek részt. Legtöbbször a 
Kari Tanulmányi Bizottság, az Oktatási Bizottság, 
a Külső Oktatási Bizottság, illetve a PR Bizott-
ság ülésein képviselem a kari hallgatók érdekeit. 
Emellett a mindennapokra is jut feladat egészen 
az EHK-tól kapott kisebb feladatoktól a nagyobb 
volumenű kari projektekig.

Dióhéjban ennyit a főbb feladataimról. Bár-
mikor szívesen válaszolok további kérdéseitekre. 
Az elmúlt évre megszavazott bizalmat ezúton is 
köszönöm nektek, remélem az elvárásaitoknak 
megfelelően végeztem a munkámat. Az idei 
Tisztújító szavazáson ismét jelöltetem magam, 
így ha Ti is úgy gondoljátok, akkor továbbra is 
szívesen töltöm be az oktatási- és tanulmányi 
felelős posztot.

Németh Ákos
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Sport- és kultúrfelelős

Jurácsik Péter (a. Mogyi) vagyok, a kar ötöd-
éves hallgatója. A közösségi életben mindig is 
benne voltam, de legelőször 2010-ben vállaltam 
fel nagyobb volumenű feladatot, ami a mentor-
ság volt. Majd a következő év májusában meg-
választottak a Hallgatói Képviselet Sport- és kul-
túrfelelősi posztjára, amit azóta töltök be.

A 2012-ben lezajlott tisztújító szavazás után 
az első nagyobb feladat a nyári felújítás volt. 
A HaBár karbantartása mellett párhuzamosan 
folyt az alagsori 6-os és 7-es terem egybenyitása 
és felújítása.

Ezután a gólyatáborban szervezői feladato-
kat láttam el, mely során a különféle progra-
mokat bonyolítottam le és felügyeltem. A sport 
versenyek megszervezése is az én részem volt, 
de végül a kánikulára való tekintettel szabadfog-
lalkozást tartottunk helyette.

A tanév elején az első feladat az Iron Hook 
házi bajnokságunk szervezése és elindítása. 
Sajnos az előző évekhez hasonlóan érzékelhető 
volt, hogy a csapatok száma folyamatosan csök-
ken, de szerencsére elég nevező jelentkezett, 

így meg lehetett tartani a bajnokságot. A má-
sodik félévben már kb. 30%-kal többen jelent-
keztek, ezért remélem, hogy a sportrendezvény  
látogatottsága felfelé ível a jövőben.

A következő esemény a kardió terem átköl-
töztetése volt a korábbi asztalitenisz terembe 
(előtte az ping-pong asztalokat átvittük a torna-
terembe), miután a terem újra szőnyegezése is 
megtörtént.

Télen a sportélethez köthető dolgok az Iron 
Hook eredmény hirdetése és már a következő 
félévben megrendezésre kerülő BME Jeges Est. 
A focikupa díjátadójának megszervezése volt a 
feladatom , szerencsére sikeresen lezajlott. Ez-
után a Jeges Est szervezési feladataiban segéd-
keztem, majd az esemény alatt a pályán lévő 
felügyelő szervezők egyike voltam.

A második félévben az Iron Hook-on kívül 
a Karinapok sportversenyeit bonyolítottam le. 
Nyugodtan kijelenthetem, hogy a vetélkedők jól 
sikerültek. Pozitív visszajelzések jöttek a ver-
senyszámokkal – főleg az új versenyszámmal, a 
kidobóssal – kapcsolatban. Elsőnek aggódtam, 
hogy a tornaterem nagyon kicsi lesz, de utána 
megnyugtattak, hogy pont jó méretű, mert így 
legalább pörög a játék.

Ezen feladataim mellett tagja vagyok a Hall-
gatói Sport Bizottságnak (HSB), ami az egyetemi 
sportélet irányításával foglalkozik. Itt minden 
tanév elején a teremigénylések elbírálása folyik, 
ami 40-50 csapatot érint, mindegyiknél 3-4 idő-
pont kérelemmel. Ebben a tanévben az elbírálási 
fejlesztésén és korszerűsítésén dolgoztunk. 

Félév elején a csapattámogatások kiosztása 
folyik és ennek a rendszernek a folyamatos át-
gondolása és javítása.

A HSB-hez tartozott a Jegest megszervezése, 
a BME Sportközpont jövőbeli bővítési, fejlesztési 
lehetőségeinek átgondolása, a sport kérdőív ki-
dolgozása, majd a jövőben annak kiértékelése és 
az eredmények beültetése a tervekbe.

Remélem, a beszámolóm elég volt, hogy 
nagyjából megismerd a tavalyi tisztújító szava-
zás óta elvégzett munkámat.

Jurácsik Péter






