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Elnök

Németh
Ákos Zoltán
Szervusz!
Németh Ákos Zoltán vagyok, karunk
negyedéves hallgatója, a Hallgatói Képviselet elnöke. Már 2010-ben, egyetemi
éveim kezdetén volt szerencsém felvételt nyerni a Baross Gábor Kollégium
negyedik emeletére. Elsős közlekesként
azonnal magával ragadott az a különleges közösségi élet, amit az akkori lakók
és a kollégium légköre nyújtott. Majdnem két év tanulós időszak után, 2012ben a májusi tisztújítás alkalmával kerültem be a Hallgatói Képviseletbe (HK), az
oktatási és tanulmányi felelős posztra.
Büszkén vállaltam és láttam el a poszttal járó feladatokat, mindemellett pedig
igyekeztem továbbra is a lehetőségekhez mérten, a mintatantervhez igazodva
haladni tanulmányaimmal. Az elmúlt év
során két külön pozíciót is betöltöttem.
2013 májusában még az oktatási és tanulmányi felelős posztra választottatok
meg, majd 2013 nyarán a HK megválasztott elnökének, így már nemcsak az oktatásért felelős poszttal járó feladatokat,
hanem az elnöki teendők ellátását is
vállaltam. Természetesen nem könnyű
feladat összeegyeztetni a képviselettel
kapcsolatos tevékenységet, a magánéletet és a tanulmányokat, de igyekeztem
helytállni minden területen.
Az oktatás területén a jól megszokott
formában zajlott minden. Tavaly ősszel
ismét megszerveztem az elsős hallgatók számára tartott regisztrációs heti
felkészítő tanfolyamot, melynek sikerességéhez nagymértékben hozzájárultak
az órák előadói, akiknek ezúton is köszönöm az egész heti erőfeszítéseiket.
A félév elejéhez tartozik még a zh-rend

összeállítása és egyeztetése a tanszéki
igényekkel. Minden esetben elsődleges
szempont a TVSZ vonatkozó előírásainak
való megfelelés, illetve a lehetőségekhez mérten a keresztfélévben haladók
zárthelyi ütközéseinek minimalizálása.
Nagyobb terhelést jelentő feladat a BME
Nyílt Napon és az Educatio kiállításon
való kari részvétel megszervezése. A kitelepülés előkészületei során sokat segített, hogy számíthattam képviselő társaim segítségére egy-egy feladat elvégzése
során. Már az őszi félév elejétől fogva
Tóth Ádám volt segítségemre a kapacitásaimon túlnyúló oktatással kapcsolatos
feladatok ellátásában.
Már az őszi félévben elkezdődött a kari
oktatási szerkezet felülvizsgálata, és a
tavaszi félévre sikerült a Dékáni Hivatal
szabad kapacitásait is erre a projektre
irányítani. A mintatanterveket érintő értekezleteken igyekeztem maradéktalanul
a hallgatók érdekeit szem előtt tartva
részt venni a beszélgetésekben. A tavaszi félév során sikerült Dékán úrral és a
három szakfelelős oktatóval egyeztetéseket folytatni az ügyben, hogy a továbbiakban milyen stratégia szerint történjen
a mintatanterveink felülvizsgálata. Nagy
örömömre szolgált, hogy a Hallgatói
Képviselet véleményét is meghallgatták
ezeken a fórumokon, és a Dékáni Hivatallal együttműködve tudtunk a hallgatókat
érintő kérdésekben előrelépni. Mindenképp pozitív eredményként említhetem
meg, hogy a tavaszi félévben egy kari
vizsgarendjavaslatot terjesztett a HK a
Kari Tanács elé, amelyet végül kis módosításokkal el is fogadtak. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a mindenkori vizsgabeosztás kiírása is a mintatanterv szerint
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Oktatási és Tanulmányi felelős
teljesítő hallgatókat részesítse előnyben
úgy, hogy közben a tanszékek terhelése
arányosan oszoljon el egy héten.
Az elnöki poszt vállalásával rengeteg
új kihívásra találtam, amik nagyobb felelősséggel és több kötelezettséggel is
járnak, ezért teljesen más hozzáállást
igényel. Elnökként napi kapcsolatban
vagyok Dékáni Hivatalával, az Egyetemi
Hallgatói Képviselettel, más karok hallgatói képviseletének elnökeivel, illetve
a kollégium dolgozóival is. Részt veszek
többek között a Tanszékvezetői Értekezlet, a Kari Tanács, a Kari Tanulmányi
Bizottság, a Kari Oktatási Bizottság és a
Kari PR Bizottság munkájában. Feladataim közé tartozik az állami keretek megfelelő szétosztása, a kari közösségi élet
gazdasági ügyeinek intézése, valamint
különböző egyetemi pályázatok összeállítása. Ugyanakkor a mindennapok során
a HK munkáját, a közös célkitűzéseink
megvalósítását igyekszem koordinálni.
Munkámmal próbálom minél inkább a
javaitokat szolgálni, még ha ez nem is
látszik közvetlenül.
Az őszi félév számomra sok tekintetben a
szemléletváltásról szólt, de az új poszttal
járó feladatok elsajátítása mellett jó néhány korábbi és új terv megvalósításával
kezdtem el foglalkozni. A félév során további változtatásokon esett át a Közösségi Pontok Szabályzata, ezáltal a jövőben
a kari BME ösztöndíjak rendszeréhez hasonló köntösbe szeretnénk majd öltöztetni a közösségi pontok rendszerét is. A
szabályzattal az is fontos célunk, hogy a
közösségi pont ne csak a kollégiumi felvételi eljárás során jelentsen előnyt, hanem emellett a nem kollégista hallgatók
közösségi tevékenységének elismerésében is hasznosan alkalmazható legyen.
Az elmúlt év során több alkalommal valósultak meg kisebb-nagyobb felújítások
a Baross Gábor Kollégium területén,
melyeknek előkészületeibe, illetve megvalósulásába egyaránt szívesen kapcso4. | BME KJK HK éves beszámolója

lódtam be. A tanév elején – kis csúszást
követően – átadták az új beléptető rendszert, melynek tesztelése során illetve a
beléptető kártyák programozásakor segítettem a rendszert telepítő cégnek. Az új
beléptető kapukkal új kamerás rendszer
is kiépült, amely sokkal jobb felbontásban készít felvételeket immár nemcsak
a főbejárati kapukról, hanem a kert felől
érkezőkről is. Szinte a telepítési munkákkal párhuzamosan zajlott a lakószobák
ajtóinak felújítása, illetve az új számtáblák felhelyezése. A tavasz beköszöntével
a kollégium kertjében is elkezdődhetett
a megújulás. Egy új közösségi helyiség
épült fel a fák között, melynek építési
munkálatai során arra felügyeltem, hogy
az általunk kívánt módon alakuljon a
kerti objektum. Örömmel segédkeztem
a parkoló kandelábereinek tatarozása
során is. A már több éve kihasználatlan
fényforrások újrakábelezése, újrafestése,
illetve lámpafejeinek lecserélése mellett,
a kerti filagória áramellátását biztosító
szekrény telepítése is e projekt kereteiben zajlott.
A fentiekben igyekeztem a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten olyan
tükröt mutatni, amely teljes rálátást
nyújthat számodra a munkámat illetően.
Manapság nagyon nehéz kérdés, hogy
miként lehet jól választani. Csak rajtad
áll, hogy milyen tényezők alapján döntesz, mit tartasz fontos érdemnek egy
hallgatói képviselő esetében. Nagyon
lényeges, hogy élj a szavazati jogoddal,
hiszen a következő egy évben a most
megválasztott 11 ember fog dönteni a téged érintő számtalan kérdésben.
Ezúton is köszönöm a bizalmat és támogatást, remélem, az elvárásaidnak megfelelően végeztem a munkámat. Posztomat a jövőben is szívesen betölteném,
amennyiben te is úgy gondolod, hogy
érdemes vagyok rá.

EHK-delegált

Dudás
Ferenc
Sziasztok!
Dudás Ferenc (Chip) vagyok, a kar BSc-képzéses hallgatója és immár 4 éve a kar hallgatói képviselője is. Az elmúlt évben még
a Hallgatói Képviselet elnöki posztjáért
indultam, azonban az elmúlt egy év változásainak következtében jelenleg az
egyik EHK-delegált vagyok.
Tavaly májusban 4 és fél hónap elnökséget követően újra bizalmat szavaztatok
nekem, így folytathattam a 2013-as év elején megkezdett munkámat. Nagyon sok
feladat és terv állt előttem és az újonnan
felállt HK előtt, amiket szerettünk volna
megvalósítani. Nem jelenthetem ki, hogy
100%-os eredményt produkáltam, hiszen
voltak olyan elképzelések, amik menet
közben sajnos lehetőségüket vesztették,
de az biztos, hogy rengeteg új ötlet és elképzelés megvalósult.
Elnökként végül nem én fejez(t)em be a
megkezdett feladatokat, mert 2013 júliusában megüresedett a képviselet egyik
EHK-delegált posztja, így az egyéni kihívásokat keresve és az előrelépési lehetőséget
megragadva jelentkeztem a pozícióra, amit
a HK támogatásának köszönhetően meg is
kaptam. Ettől fogva Németh Ákos vette át
tőlem az elnökséggel járó felelősséget és
ő folytatta az általam elindított projekteket.
Természetesen, mint a HK tagja, továbbra
is segítem ezek megvalósulását, amennyire csak lehetőségeim engedik.
Maga az EHK egy teljesen más helyzet
volt számomra, mint amit eddig megtapasztaltam a HK-ban, hiszen lényegében
ez a HÖK legfelsőbb döntéshozó szerve. Emiatt szinte minden esetben egész
egyetemi hallgatóságot érintő döntésekben kell véleményt nyilvánítanom. Ez
nem könnyű feladat, hiszen kompromis�-

szumkésznek kell lenni olyan kérdésekben, amikor nagyon nehéz elvonatkoztatni a kari sajátosságainktól.
Amikor bekerültem az EHK-ba, a legfontosabb feladatomnak azt éreztem,
hogy felzárkóztassam magamat a szervezet működéséből, felépítéséből, mindennapi életéből. Így szorgosan jártam
minden bizottsági ülésre, amennyire
csak tudtam, kivettem a részem a közös
munkákból, ezáltal néhány hónap után
már képbe kerültem a napi ügymenetről, az oktatás, kollégium, juttatás-térítés
területén történő eseményekről.
Az év elején aztán megbíztak azzal a feladattal, hogy vezessem azt az újonnan
megalakult bizottságot, amely a BME HÖK
Alapszabály felülvizsgálatát, aktualizálását és
újraírását tűzte ki feladatául. Eleinte nehezen indult el a munka, hiszen több év dokumentumait, gondolatébresztőit és vitaanyagait kaptam meg a témával kapcsolatban,
amikből össze kellett állítanom egy menetrendet, de végül sikerült. Jelenleg gőzerővel
zajlik a bizottsági munka, amely, ha minden
jól megy, őszre befejeződik, és ekkorra egy
mindenki számára átlátható, transzparens
alapszabály fog születni, amit büszkén vállalhat a Hallgatói Önkormányzat.
Természetesen a bizottság vezetésén kívül továbbra is részt veszek az EHK legtöbb belső bizottsági ülésén, hiszen továbbra is fontosnak érzem a napi szintű
felkészültséget, valamint amennyire energiáim engedik, ezekben a bizottságokban
is vállalok feladatokat, projekteket.
Amiatt szeretném kérni továbbra is a
támogatásotokat, hogy folytathassam a
megkezdett munkát, és továbbra is képviselhesselek titeket és a közlekkart az
Egyetemi Hallgatói Képviseletben!
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EHK-delegált

Tompos
Balázs
Szervusz, kedves Olvasó!
Tompos Balázs (a. Galamb), karunk hatodéves hallgatója vagyok, a Hallgatói
Képviselet (HK) egyik Egyetemi Hallgatói
képviseleti delegált posztját töltöm be. A
HK-ba 2009 novemberében kerültem be.
Az elmúlt év májusáig, közel négy évig
a programfelelősi posztot láttam el. A
tavalyi tisztújítást követően tankörfelelősként folytattam a munkámat egészen
idén februárig, az akkor bekövetkezett
személyi változások óta vagyok EHK-delegált. Tagja vagyok a Kari Tanácsnak, a
Kari Oktatási Bizottságnak, a Kari Tanulmányi Bizottságnak és a Kari Gazdasági
Bizottságnak, EHK-delegáltként pedig az
Egyetemi Tudományos Bizottságnak, valamint az Egyetemi Etikai Bizottságnak.
Lássuk, mi történt az elmúlt egy évben:
a tisztújítást követően friss tankörfelelősként hozzám került a Mentor Gárda
vezetése, továbbá a Közlekedésmérnöki
Szakkollégium felügyelete, ezen kívül segítettem a selmeci hagyományok ápolásával foglalkozó Közlekkari Hagyományörző
Öntevékeny Kört. Mindezek mellett törekedtem arra, hogy az előbb említett szervezetek együttműködése javuljon.
Első feladatom volt a mentorfelvételi lebonyolítása. Az újonnan megalakult Mentor Gárdával több ülést és csapatépítést is
tartottunk a vizsgaidőszak végén. A nyár
folyamán a Hallgatói Tábor és a Gólyatábor
megszervezésében segédkeztem, továbbá
elkészítettem a leendő elsőéves hallgatók
tanköreinek beosztását, melyet egyeztettem a mentorokkal, a tankörpatronáló oktatókkal, valamint a Dékáni Hivatallal. Az
ősz folyamán a hagyományos mentorrendezvényeket tartottuk meg, úgy, mint Csatabárdkiásás, “Pálinkás jó reggelt”. Egy-két
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alkalom kivételével minden héten tartottam
mentorülést, ahol a felmerülő napi problémákkal foglalkoztunk. Ezúton mégegyszer
szeretném megköszönni a Mentor Gárdának a segítségét és a kemény munkát!
Segítettem a szakkollégium munkáját, itt
a heti üléseken kívül főleg Várhelyi Márton elnök úrnak segítettem a gazdasági
ügyekben, különböző pályázatokban és
eszközbeszerzésekben.
Mindemellett alelnökként segítettem Dudás Ferenc és Németh Ákos munkáját a HK
gazdálkodását, a tanulmányi és közösségi
ösztöndíjakat, a rendezvényeket és mindennapi feladatot érintő kérdésben.
A tavaszi félévben az EHK-ban részt vettem
az EHK Belső Oktatási, Kollégiumi, Pályázati
Bizottságában, ezen kívül az egyetemi BME
ösztöndíjak átadó ünnepségét szerveztem,
a nyelviteszt.bme.hu portállal kapcsolatos
egyeztetéseket végzek az Idegen Nyelvi
Intézettel, és tagja vagyok annak a belső
bizottságnak, mely az új BME HÖK Alapszabályt írja. A tavaszi félév során a BME által
delegált képviselője lettem a HÖOK Budapesti Regionális Szövetségnek is.
Szeretném köszönetem kifejezni mindenkinek, aki az elmúlt év során segítette a
munkámat, és hozzájárult karunk közösségi életének élinkítéséhez. Köszönöm a
belém vetett bizalmat, remélem, mindenkinek a javát szolgáltam. Ha úgy érzed,
hogy személyemmel egy olyan Hallgatói
Képviselet működhet a következő évben,
aminek tevékenysége megfelelő számodra, akkor kérlek, szavazz rám! Amennyiben nem, akkor is fontos, hogy az urnához járulj, hiszen ha nem szavazol, nem
ismerhetjük meg véleményed. Kívánok
kreditekben gazdag vizsgaidőszakot és élményekben gazdag nyarat mindenkinek!

Juttatési-térítési felelős

Vörös
Márton
Sziasztok!
Vörös Márton vagyok, a kar negyedéves
járműmérnök hallgatója, kisebb megszakításokkal 2011 óta a Baross Gábor Kollégium
lakója. 2012-ben felvételt nyertem a Kari
Diákjóléti Bizottságba (KDJB), ezt követően
a tavaly májusi tisztújításon kerültem be a
Hallgatói Képviseletbe a juttatási-térítési felelős posztra. A továbbiakban az elmúlt egy
évről készített beszámolómat olvashatjátok.
A Hallgatói Képviseletbe történt bekerülésem rögtön nehézségekkel kezdődött, amikor az Egységes Szociális Rendszer (ESZR)
elektronikus felülete nélkül kellett a szociális pályázatokat leadni, illetve bírálni az őszi
kollégiumi felvételihez. A jövőben, hogy
a hasonló esetek ne fordulhassanak elő,
illetve a felesleges ügyintézés elkerülése
érdekében az őszi kollégiumi felvételihez
a mindenkori tavaszi rendszeres szociális
ösztöndíj pontszámát számítjuk be. Lehetősége annak lesz új szociális pályázatot
leadni a kollégiumi felvételihez, aki tavas�szal nem pályázott, vagy azóta a szociális
helyzete kedvezőtlenül változott.
Ebben az időszakban történt a KDJB tagfelvétele, három új hallgatóval bővült a bizottság, ezúton is szeretném megköszönni mindnyájuk egész éves munkáját.
A nyár végén az elsős hallgatók kollégiumi felvételijével foglalkoztam. Ehhez
tartozik a gólyák szociális pályázatának
bírálása, valamint juttatási témában történő folyamatos informálása.
A posztomhoz köthető legfontosabb feladat természetesen a rendszeres szociális
ösztöndíj és alaptámogatás pályázás lebonyolítása. Először az Egyetemi Hallgatói
Képviselet (EHK) Külső Szociális Bizottságában (KSZB) meghatározzuk az időpontokat és határidőket, ezután történik meg a

pályázat kiírása és hirdetése. A jelentkezés
lejárta után a KDJB-vel lehetőség szerint
elvégezzük az összes pályázat előbírálását, majd az igazolások személyes bemutatásán véglegesítjük azokat. Mivel az új
helyiség szűkösnek bizonyult a pályázók
és bírálók számára, így a tavaszi félévben
már a régi külső irodában valósult meg
az igazolások szedése, reményeim szerint
mindnyájatok megelégedésére.
Az őszi félév projektje volt a Kollégiumi Bizottság életre hívása, melyen Tóth
Ádámmal, akkor még kollégiumi felelőssel
együtt dolgoztunk. Célja egy olyan csoport létrehozása, mely aktívan részt vesz
a kollégiummal kapcsolatos feladatokban,
segíti a kollégium lakóinak hétköznapjait.
Ennek egyik megvalósulása a szintenkénti
szelektív hulladékgyűjtés.
A Hallgatói Képviselet egyik terve volt a
tanulmányi ösztöndíj osztási elvének átgondolása. Ennek keretében a homogén
hallgatói csoportok közti elosztási tervezeteken dolgoztam.
Az EHK régi tervei közt szerepel az új Egységes Szociális Rendszer (ESZR) megalkotása. A Külső Szociális Bizottságban (KSZB)
más karok szociális referenseivel együtt
dolgozunk azon, hogy az ügyintézés és bírálás egyszerűbben történjen, a szociális
helyzet megállapítása pontosabbá váljon.
Február óta látom el a Hallgatói Képviselet alelnöki posztját. Ezzel együtt kezdtem
foglalkozni az ösztöndíjak osztásával, a
képviselet gazdálkodásával, hétköznapi
ügyeinek szerevezésével, valamint kapcsolatot tartok a HaBár üzemeltetésével,
segítve ezzel Németh Ákos munkáját.
Amennyiben támogatjátok munkámat, kérlek, ezt fejezzétek ki a soron következő
választáson!
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Kollégiumi felelős

Kovács
Márk
Sziasztok!
Kovács Márk (a. Törzsvendég) vagyok, karunk negyedéves hallgatója, a Hallgatói
Képviselet (továbbiakban: HK) kollégiumi
felelőse. Jelenleg a BSc-t taposom járműmérnöki szakon, járműgyártás szakirányon.
Mint azt a legutóbbi számban olvashattátok, az évközi tisztújító szavazáson Tiszai
Tibi és jómagam kerültünk újonnan a HKba. A kellő számú szavazatot és bizalmat
ezúton is szeretném megköszönni.
Néhány szó arról, hogy mit is keresek a
HK-ban. Harmadéves koromban kerültem be a Baross Gábor kollégiumba, de
már előtte is volt szerencsém párszor
megfordulni karunk kollégiumában, így
könnyen beleszoktam közösségünk mindennapjaiba. Idővel egyre többet vettem
részt kari rendezvényeken, valamint a
HaBár Szórakoztató és Élménycentrum
felejthetetlen estéin. Mivel igen pozitív
benyomást gyakorolt rám a HaBár-élmény, jelentkeztem is pultosnak, amely
minőségben sikeresen felvételt is nyertem. Immár a közösség aktív tagjaként,
nagy lelkesedéssel vágtam neki, hogy a
Mentor Gárda tagja lehessek. Itt nagyon
sok pozitív élmény ért, ami szintén arra
ösztönzött, hogy jelentkezzek a HK-ba.
Kollégiumi felelősként először a Belső
Kollégiumi Bizottság fellendítésén dolgoztam. Feladatunk az általános kollégiumi karbantartási munkák felmérése. Ezt
a kollégiumi lakók kis csoportjával, valamint Varró Ferencnével, kollégiumunk
gazdasági vezetőjével közösen végezzük.
Ezen kívül lelkes hallgatók segítségével
nekiálltunk a kert felújításának. Újra fogunk ültetni virágokat, kigazolták az ösvények, valamint felújították a kert közepén található sakkasztal, kellemesebbé
8. | BME KJK HK éves beszámolója

téve a kerti felüdülést. Az udvaron további munkálatok várhatóak. Nyáron
szeretnénk felújítani a dühöngő feletti
kerítést, valamint a parkoló újrafestését
is tervbe vettük.
A bográcskörrel is elkezdtem a közös
munkát, amit már Kari Napok alatt hot
dog formájában tapasztalhattatok. Tudom, hogy nem egy túl látványos dolog,
de a pozitív visszajelzések arra sugallnak,
hogy a jövőben több közös sütést-főzést
csináljunk, akár heti szinten is.
Aki kollégista, az észrevehette, hogy megújult a Riszáljkörünk is, aminek feladata a
szelektív hulladékgyűjtés. Ennél az öntevékeny körnél is megmutatkozik, hogy a
kollégiumnak mennyire erős közösségformáló ereje van, mivel a körvezető megkeresését spontán, önszervező módon
vállalták magukra az egyes szobák lakói.
Fő feladatom a kollégiumi felvételi levezénylése. Elődöm segítségével ismerkedem az új felvételi szabályzattal, ami a
következő Közhír számban lát napvilágot.
Friss HK-sként még rengeteg tanulnivalóm
van, de igyekszem a munkámat a hallgatók
érdekeit szem előtt tartva ellátni.
Még egyszer köszönöm a támogatást és
a bizalmat, amit erre a bő másfél hónapra
kaptam. Posztomat a jövőben is szívesen
betölteném, ha ti is úgy gondoljátok.
Kérlek titeket, hogy mint felelősségteljes
kari hallgatók, menjetek el májusban szavazni, hisz ti döntitek el, és a ti felelősségetek, hogy kik fognak értetek dolgozni
egy újabb éven keresztül!
Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolóm, ha bármilyen kérdésed van, keress bizalommal, vagy írj az e-mail címre:
kovacs.mark@kozlekkar.hu!

Tankörfelelős

Tiszai
Tibor
Sziasztok!
Tiszai Tibi vagyok, a kar negyedéves járműmérnök hallgatója. Kicsit a kezdetektől: 2010-ben nyertem felvételt a karra
közlekedésmérnök hallgatóként, majd
2012 tavaszán átjelentkeztem járműmérnöki képzésre. Második félévben kerültem be a Baross Gábor Kollégiumba, azóta ott vagyok kollégista. Harmadik éve
vagyok tagja a Mentor Gárdának, 2011
őszi féléve óta találkozhattatok velem
a HaBár-pult túloldalán. Ezeken kívül a
MűTerem Médiakörben tevékenykedtem,
március óta töltöm be a tankörfelelős pozíciót a Hallgatói Képviseletben. Mentorként segítettem a gólyatáborban a programfelelősök munkáját, támogattam az
elsős hallgatók beilleszkedését az egyetemünkre, és segédkeztem a bALEKoktatások lebonyolításában is. Az előző félévekben a HaBár-bulik szervezésében vettem
részt a Programszervező Öntevékeny
Csoporttal karöltve, továbbá a MűTeremben segítettem az újdonsült grafikusok
betanulását. Jelenleg a Mentor Gárdán
kívül a Közlekedésmérnöki Szakkollégium, a Hagyományőrző Öntevékeny Kör
és a HaBár ügyeivel foglalkozom. Ahogy
azt márciusban is elmondtam, az elmúlt
évek alatt megfogalmazódott bennem
több gondolat azzal kapcsolatban, hogy
miket lehetne változtatni a bevett szokásokon, hogyan lehetne javítani rajtuk,
mind a mentorok felkészítésével, mind a
kiválasztásukkal kapcsolatban. Az eddigi
években a mentorok jelentkezése úgy
zajlott, hogy megtörténtek az általános
oktatások, mindenki részt vett egy elbeszélgetésen, és utána történt a megfelelő emberek kiválasztása. Idén ezt úgy
szeretném megvalósítani, hogy elbeszél-

getés alapján választjuk ki a jelentkezők
közül a szerintünk legalkalmasabbakat,
és csak ezt fogja követni az oktatás, jóformán megcserélnénk a sorrendet.
Mikor ezeket a sorokat olvassátok, már
javában zajlik a Mentor Gárda idei tagfelvétele. Május 8-a a jelentkezési határidő
vége, ekkor már körvonalazódik, hogy
hányan szeretnének felvételt nyerni a
Mentor Gárdába. Fontosnak tartom, hogy
a gólyatáborba egy olyan csapat menjen
le és segítse a szervezést, akik tudnak
együtt dolgozni, rendelkeznek megfelelő háttérismerettel, és valóban hasznos,
megfelelő információt tudnak nyújtani a
gólyáknak. Ha ez a csapat összeáll, akkor
az őszi félév se fog kihívást jelenteni a
számukra, nem fog gondot okozni nekik
a kar hagyományainak ápolása, továbbadása és mindenki elégedett lehet majd a
munkájukkal. Ennek a megvalósításához
az általános TVSZ-, TJSZ-, kollégiumi és
HÖK-oktatásokon kívül szeretném, ha
idén először a Hagyományőrző Öntevékeny Kör is tartana előadást a leendő
mentoroknak, illetve lenne még több
készségfejlesztő program és csapatépítő
tevékenység. Remélem, sikerül ezeket
megvalósítani, és egy év múlva a majdani elsősök meg fogják köszönni a mentoruknak a munkájukat, hogy segítették
őket az egyetemre való beilleszkedésben.
Ahhoz, hogy ezeket a terveimet megvalósítsam, a májusi tisztújító szavazás után
szeretném ismét betölteni a Hallgatói
Képviselet tankörfelelős posztját a munkám folytatásához.
Ha kérdésetek lenne hozzám, keressetek
bizalommal! Sok sikert kívánok mindenkinek a félév hátralévő részében!

BME KJK HK éves beszámolója | 9.

Oktatási és
Tanulmányi felelős

Tóth
Ádám
Sziasztok!
Tóth Ádám (a. AdEe) vagyok, karunk elsőéves MSc-s hallgatója. A következő
oldalon a tavalyi tisztújítás óta végzett
munkámról szeretnék egy kis ismertetést adni. Kollégiumi felelősként májusban a nyári kollégiumi elhelyezéseket
intéztem, összeállítottam a szobabeosztást, valamint az őszi félév jelentkezését
készítettem elő a felsőbb éves és az elsős hallgatók számára. A jelentkezések
leadása után intéztem a felvételi eljárást,
szobabeosztást, illetve a költözésekhez
kötődő adminisztratív teendőket. A HK
által meghatározható, ingyenesen bent
tölthető 7 éjszakák kijelölését is intéztem.
A kollégiumi mentori, illetve vezető mentori pályázatok ügyintézésével is foglalkoztam a tavaszi és az őszi félév végén is.
Ehhez kapcsolódóan a kollégiumban érvényes fegyelmi felelősök listáját is intéztem.
Az őszi félévtől elindult a keresztféléves
mesterképzés is, mely miatt szükségessé
vált a Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítása is, mivel az akkori változat egyben
kezelte a BSc-s és MSc-s elsősöket, ami a
férőhelyek kiosztásánál problémákat okozhatott. Törekedtem arra, hogy a módosítás
által a férőhelyek szétosztása, valamint a
jelentkezettek felvétele minél igazságosabban történjen, külön figyelmet fordítva
a BSc-s, illetve MSc-s gólyákra, utóbbi esetben a „kívülről” érkező hallgatókra.
Az őszi félévben ezen kívül segítettem
Németh Ákosnak az oktatási és tanulmányi felelős poszt feladatait ellátni. Többek között a zh-naptár feltöltését is én
kezeltem, valamint az esetleges változtatásokat kezeltem. A Nyílt Nap valamint
az Educatio kiállítás szervezésében is
jelentős részt vállaltam. Itt főleg az EHK10. | BME KJK HK éves beszámolója

val, a Dékáni Hivatallal, valamint a tanszékekkel kellett egyeztetnem napi szinten.
A megjelenésekhez kötődő PR-munkákban pedig Dominik Zsolti segített. Úgy
gondolom, hogy ezek a rendezvények
sikeresen zárultak, és bízom benne, hogy
minél több embernek tudtuk megmutatni, hogy mennyire megéri a KJK-ra járni.
Ősszel volt egy kezdeményezés is az EHK
oldaláról, hogy minél több középiskolába
juttassunk el némi információt a BME-ről.
Ennek keretein belül voltam előadást tartani az érettségi előtt álló érdeklődőknek.
Február óta az oktatási és tanulmányi felelős posztot töltöm be, de természetesen
a kollégiumi felelősi poszthoz kötődő
munkákban segítem Márkot is. Ez idő alatt
a Külső Oktatási Bizottság munkájában
vettem részt, ahol többek között a Neptun-kérvényeket véleményeztük, illetve
TVSZ-változtatási javaslatokat tettünk.
A tavaszi félévben Ákossal készítettük el a
Kari Vizsgarendet, melyet a Kari Tanács is
elfogadott, így ettől a félévtől ez a változás
is feltűnhet. A vizsgarend lényege, hogy a
naptár kialakításakor figyelembe veszi a tárgyak egymásra épülését, így mintatanterv
szerint minden vizsga külön napra esik.
Az utóbbi évben több fórumot is sikeresen megtartottunk, többek között az MSc-s
kampánydélutánt, a szakirány-választási
fórumot, illetve az Erasmus fórumot is. A
fent említett tevékenységeken kívül állandó tagja vagyok a Kari Tanácsnak, illetve a
Kari Tanulmányi Bizottságnak. Részt vehettem az MSc-felvételi, TDK, illetve Erasmus
Pályázatértékelő Bizottságok munkáiban is.
Köszönöm az utóbbi egy éves bizalmatokat, remélem, továbbra is megtiszteltek
vele! Eredményes vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!

Programfelelős

Polgári
Dávid
Sziasztok!
Polgári Dávid (a. Pufy) vagyok, a kar
ötödéves hallgatója. A Hallgatói Képviseletben a tankörfelelősi posztot töltöttem
be 2011 óta, 2013 májusától pedig a programszervezői poszton tevékenykedtem.
A májusi tisztújítás után elsőként a Csatabárdelásást szerveztük meg a végzős hallgatóink számára. A Csatabárdelásás után
a következő feladat az elsős kiadvány
elkészítése volt a többi Hallgatói Képviselővel együtt, ahol én végeztem az anyag
szerkesztését, lektorálását és a kapcsolattartást a Központi Tanulmányi Hivatallal.
Ezután nyár elején a gólyatábor előkészítésével foglalkoztam, mely során
intéztem a gólyatáboros pólók rendelését, mintájának elkészítését, valamint
programszervező társammal összeállítottuk a gólyatábor teljes programtervét,
melyet augusztusban, szokásosan Balatonlellén bonyolítottunk le a Hallgatói
Képviselettel és a Mentor Gárdával. A
gólyatábor fő céljai közt szerepelt, hogy
az újonnan bekerülő hallgatók minél
jobban megismerjék a kar hagyományait, identitását, találkozzanak a mentoraikkal és természetesen egymással.
A regisztrációs hetet próbáltuk minél színesebbé tenni az elsősök és a kar többi
hallgatója számára a szervezett programokkal, melynek keretein belül a gólyák
megismerhették kollégiumunkat, a felsőbb éves hallgatókat, és természetesen
a kari szórakozóhelyünket, a HaBárt. Erre
tökéletes alkalom volt például a Flekkenparty, melyen nagy örömömre sok tankörpatronáló tanár is részt vett, és már itt
elkezdhették az ismerkedést a gólyáikkal.
Hasonlóan az előző évekhez még szeptemberben került sor a hagyományos

rendezvényünkre, a Csatabárdkiásásra,
melynek lebonyolítása rám hárult.
December közepén tartottuk meg a Karácsonyi Bálunkat, melyet idén is nagy
érdeklődés övezett, és örülök neki, hogy
utólag számos pozitív visszajelzést kaptam a rendezvénnyel kapcsolatban.
Februárban kezdtük el a XXXIII. Közlekkari
Napok szervezését. Próbáltuk a régi közkedvelt feladatokat kicsit kibővíteni, hogy
több szakmai rész is szerepeljen a Kari
Napok feladataiban, de persze ezek mellett
megtartottuk a mindenki számára élvezetes részeket is. Nagyon nagy bánattal tölt el,
hogy évről évre egyre kevesebben érdeklődnek a Hajtányverseny iránt. Ez nézőkre
és hajtányépítőkre egyaránt igaz, pedig véleményem szerint a kar hallgatói – akár hajtányépítőkként, akár tervezőkként – ezen a
versenyszámon mutathatnák meg, hogy
mit is tanultak az egyetemi évek alatt.
Ezeken a feladatokon kívül kisebb dolgokban segítettem a Hagyományőrző Öntevékeny Kör, a szakkollégium, valamint a
többi hallgatói képviselő munkáját, tagja
voltam karunk Kari Tanácsának és Kari
Tanulmányi Bizottságának is.
Szeretném köszönetem kifejezni elsősorban elődömnek, Tompos Balázsnak
a rengeteg segítségért és tanácsért,
amivel ellátott az elmúlt év során, valamint a Programszervező Öntevékeny
Csoportnak a kitartó és kiváló munkájáért, segítségéért. Ezen felül köszönöm
mindenkinek, aki az elmúlt év során
segítette a munkámat és hozzájárult a
rendezvényeink sikerességéhez.
Köszönöm a Hallgatói Képviselet minden
tagjának a segítséget a feladataimban és
legfőképpen nektek, hogy megtiszteltetek a bizalmatokkal a szavazáson.
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Programfelelős

Bozsik
Balázs
Bozsik Balázs vagyok, a kar negyedéves
járműmérnök szakos hallgatója. 2013
májusában választottatok meg a Hallgatói
Képviselet programfelelősi posztjára. Néhány mondatban összefoglalnám a közel
egy év alatt véghez vitt feladataimat.
Az első program, aminek a szervezésében programfelelősként részt vettem, a
Csatabárdelásás volt, ahol a frissen végzettek az oktatókkal közösen áshatták el
a csatabárdot a kollégium kertjében.
Ezt követően jött a nyár, ahol már egy
komolyabb feladattal kellett szembenézni, ez pedig nem más, mint a gólyatábor
megszervezése és lebonyolítása volt.
Úgy érzem, nagyon jól sikerült a rendezvény, rengetegen eljöttek az elsősök közül, szó szerint tömve volt a balatonlellei
tábor, és a szervezőkkel remek hangulatot tudtunk teremteni.
A regisztrációs hét, mint mindig, most is
az elsősökről szólt. A tájékoztató előadások mellett tartottunk egy flekkenpartit, ahol más ismerősként köszönthették
egymást a gólyák, valamint a hét folyamán minden este megtapasztalhatták,
hogy milyen is egy igazi közlekes buli
a HaBárban. Valamint még ebben a hónapban tartottuk meg a Csatabárdkiásást, ahol indiánként az elsősök meghívása volt a feladatom.
Az Egyetemi Napokon a Diáknap szervezésében és lebonyolításában vettünk
részt, melyet idén közösen szervezett
meg a Vegyészmérnöki Kar és a Közlekedésmérnöki Kar.
Az idei évben egy új kezdeményezéshez
csatlakozott a kar, amely arra irányul,
hogy az egyetem hallgatóit karoktól függetlenül közelebb hozza egymáshoz, egy
közösen megszervezett partysorozat ré12. | BME KJK HK éves beszámolója

vén. Ennek a BME Together sorozatnak
az első része október 25-ére esett, aminek megvalósításában aktívan részt vettem további öt kar programszervezőivel
együtt. A tavaszi félévben a sorozat második részét már mind a nyolc kar közösen szervezte meg, rengeteg embernek
nyújtva ezzel felejthetetlen élményt.
Az őszi félév egyik üde színfoltja volt a
Baross Táncház, mely főleg a népzene és
néptánc kedvelőinek lophatta be magát a
szívébe. Kora este a Díszteremben folyt
néptánctanítás, majd miután mindenki
elsajátította az alapokat, a HaBárban folytatódott az élőzenés mulatság.
A szorgalmi időszak levezetésének céljából szerveztük meg decemberben harmadik alkalommal a Karácsonyi Bált. Itt
mutatták be a gólyatáncot, ami igazi báli
hangulatot teremtett, majd az ajándékozást követően indulhatott az „ereszd el a
hajam” egészen hajnalig.
A tavaszi félév első feladata a hídfoglalás elkezdése volt a X. Hajtányversenyre.
Ezt már január elején el kellett kezdeni,
február közepétől pedig már a XXXIII.
Kari Napok megszervezésén dolgoztunk. Ehhez nem szeretnék sok mindent
hozzáfűzni, hiszen mindenkinek frissek
még a remélhetőleg jobbnál jobb élményei a rendezvényről.
A felsorolt programokon kívül a szakestélyek megszervezésében segédkeztem
a Hagyományörző Öntevékeny Körnek.
Szeretném megköszönni a belém vetett
bizalmat, a sok segítséget, tanácsot, építő kritikát és támogatást, igyekeztem a
tőlem telhető legjobbat nyújtani az elmúlt egy évben. Mindenkinek kreditekben gazdag vizsgaidőszakot és kellemes
nyarat kívánok!

Kommunikáció- és
irodafelelős

Dominik
Zsolt
Engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Dominik Zsolt harmadéves közlekedésmérnök
hallgató vagyok. 2012 májusában tiszteltetek
meg bizalmatokkal először, hogy kommunikáció- és irodafelelősként az érdekeiteket
képviseljem, és a rólatok-értetek hozott
döntéseket minél hatékonyabb módon juttassam el hozzátok. A 2012 őszén teljesen
felújított Stúdió és Szerkesztőségi Iroda után
a legnagyobb beruházás a Hallgatói Iroda
költözése és teljes felújítása volt, hogy még
igényesebb és kulturáltabb környezetben
intézhessétek ügyeiteket. A kollégiumban
található iroda szeptember eleje óta egy
órával több ideig áll rendelkezésetekre.
A közelmúltban egy régóta húzódó projekt
végére sikerült pontot tenni. A lassan két
éve készülő weboldalunk, az új kozlekkar.
hu egy ideiglenes domaincímen, tesztverzióban üzemel. Remélem, mikor ezt a kiadványt a kezedben tartod, már a megszokott
címen egy egészen új honlapot láthatsz. Az
őszi félévben üzembe helyeztük a kollégium legújabb interaktív hirdetőjét, de az St
és J épületekben található hirdetők cseréje
jelenleg is folyamatban lévő projekt.
Idén először foglalkoztam karunk PR termékeinek tervezésével, rendelésével, amiket
leendő elsőseinknek osztogattunk a Nyílt
Napon és az Educatio kiállításon.
A 2014-es esztendőben elsőként az ÖntExpó
szervezésével foglalkoztam. A Díszteremben lezajló rendezvényen résztvevők létszáma alapján sikerként könyvelhetjük el az
öntevékeny körök kiállítását.
Januártól kezdtem el foglalkozni a marketing területtel is, amivel lassan 10 éve senki
sem foglalkozott. Ebben rengeteget segített
Vörös Márton, illetve Rupp Ferenc, aki a szerződés írásban segédkezett. Az előre meghatározott célt magasan túlszárnyaltuk köszön-

hetően a Jungheinrich Hungária Kft-nek,
a Siemens Zrt-nek, valamint az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt-nek. A támogatásuknak köszönhetően tudtam a Kari Napokra elhívni a
Kowalsky meg a Vegát, Dévényi Tibi bácsit
és a Hősöket. Hatékonyságunk növelése érdekében egy Marketing Bizottság létrehozása mellett döntöttem. Amennyiben még egy
évre bizalmat szavaztok, a bizottság tagjaival
hamarosan nekilátunk a 2014-es gólyatábor
támogatóinak kereséséhez.
A marketingmunkán kívül is segédkeztem a
Kari Napok szervezőinek. A rendezvényt megelőző hetekben a promócióval foglalkoztam.
Egy év alatt a hozzám tartozó öntevékeny körök háza táján is sok minden történt. Kronológiailag elsőként a Baross Rádió EFOTT-os szerepvállalását említhetem. 2013-ban Zánkán a
közlekkar rádiója az EFOTT Rádióként ébresztette és hangolta jókedvre a fesztiválozókat, és
teszik ezt majd 2014-ben Miskolctapolcán is.
A Baross Rádióhoz hasonlóan a Közhír is új
főszerkesztővel kezdte az új esztendőt. Munkácsi Kristóf vezetésével került sor februárban
az újság külső-belső megújítására, amit a vis�szajelzések szerint nagyon pozitívan fogadtak
az újság rendszeres olvasói.
Még júliusban tettem javaslatot az Egyetemi Hallgatói Képviseletnél egy PR Bizottság
létrehozására. A szavakat tettek követték, hiszen április közepén ült össze először a BME
nyolc karának kommunikáció- és PR-felelőseit tömörítő bizottság.
Beszámolóm vége felé közeledve szeretném megköszönni, hogy 2012 után 2013-ban
is bizalmat szavaztatok, és dolgozhattam
értetek-veletek. Erre kérlek ismét Benneteket! Ha munkámmal elégedettek vagytok, és
szeretnétek, hogy tovább folytassam, akkor
május 12-15. között járuljatok az urnákhoz, és
hozzatok felelősségteljes döntést!
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Sport- és kultúrfelelős

Rupp
Ferenc
Sziasztok!
Rupp Ferenc (a. Kevert) vagyok, 2011 óta
karunk járműmérnök hallgatója, 2012 februárja óta pedig a Baross Palota lakója.
Kollégiumba kerülésem után igyekeztem
aktívan részt venni a közösségi életben,
ezért kipróbáltam magam a MűTerem, a
Közhír és a Baross Rádió berkein belül
is. A tavalyi tisztújító szavazás óta pedig
sport- és kultúrfelelős hallgatói képviselő vagyok. Az alábbiakban az elmúlt egy
éves beszámolóm olvashatjátok.
Megválasztásom után sok időt fordítottam arra, hogy megértsem, mi miért és
hogyan működik nálunk és más karokon
mind a sport, mind a kultúra tekintetében.
Sajnálatos módon azt kellett tapasztalnom,
hogy szinte lehetetlen megszervezni egy nagyobb csoportos kirándulást, színház- vagy
múzeumlátogatást. Az érdeklődés annyira
csekély, hogy „nem éri meg”, hiszen kedvezményeket csak nagy létszám után kapunk.
A problémát felismerve hosszas tárgyalás után sikerült együttműködést kötni a
Centrál Színházzal, ahová akár 2-3 fő is
mehet 50%-os kedvezmény mellett.
A „Mohamed nem megy a hegyhez…” elvet
követve felvettem a kapcsolatot a Kult11 Egyesülettel, ezzel csatlakozva Bartók Úton nevű
kezdeményezéséhez, mellyel közelebb kerülhetünk a XI. kerületi kulturális élethez is.
Jelenleg egy összegyetemi fotópályázat
megszervezésével foglalkozom.
A sport terén kicsit jobb a helyzet. Az év
elején sok munkát fordítottunk arra, hogy
a karunkon működő 2 sportszakosztály
(kosár- és röplabda) utánpótláshiányát feloldjuk, így további sikereket érhettek el. A
kondi- és kardiótermeink kihasználtsága
a maximumhoz közeli, ám azok felszereltsége olykor hiányos/elavult. A közel14. | BME KJK HK éves beszámolója

múltban sokakkal egyeztetve elkezdődött
a terem eszközparkjának bővítése, cseréje.
Az egyre népszerűbb Villanyfényes bajnokság miatt csökkent az érdeklődés
karunk Iron Hook bajnoksága iránt, így
fontosnak tartom annak újragondolását,
hogy ismét hagyományainkhoz méltó és
népszerű lehessen.
Ahogy a hirdetőn is láthattátok, a bringatárolónk teljesen megtelt, így a nyári
felújítások keretében törekedni fogunk, a
lehetőségeket felmérve, új tárolóhelyiség
kialakítására.
Bővítésre került a sor a sportszertárunkban és tornatermünkben is, így alacsony
bérleti díjak mellett jobb minőségű eszközökkel sportolhattok.
Feltámadni látszik a Baross Diáksportkör,
melynek lényege a karon működő sportkörök egy helyre integrálása és a sport
iránt érdeklődő kari hallgatók segítése.
Karunk a Vegyészméröki és Biomérnöki
Karral együtt elnyerte a BME Egyetemi
Napok Diáknapjának szervezési jogát, amit
Dominik Zsolttal bonyolítottunk le.
Egyetemi szinten részt vettem a BME Sportnap, illetve a BME Jeges Est szervezésében is.
Részt vettem a XXXIII. Kari Napok szervezésében is, amit véleményem szerint
jövőre teljesen új köntösbe kell öltöztetni,
hogy mindenki megtalálja benne számításait, akár szakmai, akár ivós feladatokon
venne részt, vagy csak bulizna egy jót.
Emellett kardinális szerepet vállalok a
2014-es gólyatábor megszervezésében is.
Az elmúlt egy évben sokat foglalkoztam a HaBárt érintő ügyekkel (bulik, pultosok, technika
stb.), hogy újra közkedvelt hellyé válhasson.
Egy régebbi projekt keretein belül létrehoztunk egy új közösségi teret a HaBár-folyosó végén (Zsákutca).
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