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A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán működő Hallgatói Önkormányzat a 
2018/2019-es tanévben is ellátta érdekképviseleti, szolgáltatási teendőit és gyakorolta a rá 
bízott kollektív hallgatói jogokat. Mindent elkövettünk a Kar oktatóival, dolgozóival, 
lehetőségeinkhez mérten az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a többi karral való 
leggyümölcsözőbb együttműködés érdekében és továbbra is eszerint szándékozunk 
tevékenykedni. 

Az elmúlt egy évben az alábbi területekre helyezett önkormányzatunk fokozott 
hangsúlyt amellett, hogy természetesen mindennapi teendőit a lehető legjobb színvonalon 
próbálta ellátni:  

 a kari közéleti csoportok, bizottságok utánpótlásának fokozott támogatása 

 biztos alapokon működő gazdálkodás és rendezvényszervezés 

 Egyetem-Polgári Ismeretek tantárgy felépítésének reformálása 

 a Hallgatói Képviselet utánpótlásnevelésének fellendítése 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK  

Az Önkormányzat az előző tanév végén tartott éves Tisztújító Szavazás eredményeként 
megválasztott Hallgatói Képviselet (HK) vezetésével kezdte meg munkáját 2018. május 7-én. 

Ekkor frissen mandátumot szerzett Johan Tamás, aki a tankör és utánpótlás felelősi 
posztot töltötte be, illetve Grizák Máté Zalán, aki az Önkormányzat Juttatási-térítési felelőse 
lett. Az elnöki feladatok ellátására az éves tisztújító szavazás alapján Svébis Józsefnek 
szavaztak bizalmat a hallgatók. 

A Hallgatói Önkormányzatnak a 2018/2019-es tanévben egy Időközi Tisztújító 
Szavazása volt, annak apropóján, hogy Csenki Lilla személyes okokra hivatkozva lemondott 
Oktatási felelősi mandátumáról, ezt követően pedig praktikussági és személyes okokra 
hivatkozva Svébis József lemondott elnöki mandátumáról, majd Horváth Bence praktikussági 
okokból lemondott kollégiumi felelősi mandátumáról. A lemondásokat követő, Tisztújító 
szavazás végéig tartó időszakban korelnök jelleggel Geier Dorottya látta el az elnöki 
feladatokat. Ezt követően az Időközi Tisztújító Szavazás eredménye alapján a Hallgatói 
Képviselet újjáalakult 2019. október 1-jén, Horváth Bence elnök vezetésével, illetve Svébis 
József oktatási felelős és Haász Alida kollégiumi felelős bekerülésével. A kollégiumi felelős 
posztra továbbá pályázott Csajkovics Krisztián hallgató is, azonban a szavazás eredménye 
alapján Alida nyert mandátumot. 

Az Önkormányzat a 2019. május 6-án az újonnan megválasztott Hallgatói Képviselet 
(HK) vezetésével kezdte meg következő éves munkáját. Ekkor jókora vérfrissítésen esett át a 
képviselet, 6 friss tagot számlálhatott a tisztújító alkalmával. Ekkor kapott mandátumot Kocsi 
József Ádám oktatási és tanulmányi felelős, Lévai Tamás Ádám közéleti felelős, Kerényi Dávid 
gazdasági felelős, Henz Ákos rendezvényfelelős, Domaniczki Viktória Szonja 
kommunikációfelelős, illetve Dovicsin Péter tankör és utánpótlás felelős. 

OKTATÁSI, TANULMÁNYI TEVÉKENYSÉGEK  

A regisztrációs hét folyamán ismét előkészítő tanfolyamon zárkóztattuk fel a felvételt 
nyert hallgatóinkat négy tárgyból (Matematika, Programozás, Általános járműgéptan, 
Műszaki kémia), valamint általános kari tájékoztató előadásokat hallgathattak meg. 
Ugyanezen tárgyakból a félév során konzultációs lehetőséget is biztosított a HK legnagyobb 
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bizottsága, a Mentor Gárda. Ezzel is igyekeztünk segíteni az elsőéveseket, ugyanis az utóbbi 
évek jellemző tendenciája, hogy egyre nehezebben teljesítik az oktatók által támasztott 
követelményeket karunk hallgatói. 

Segítettük Karunk oktatásszervezését a ZH-rend kialakításában – amivel kapcsolatban 
idén sajnos felmerült néhány akadály, - részt vettünk a vizsgaidőpontok és létszámok 
egyeztetésében, illetve a félév során felmerülő operatív feladatokban.  

Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a vizsgaidőpontok és tantárgy meghirdetések 
során minél hamarabb értesíteni a Tanszékek képviselőit az esetlegesen előforduló hibákról, 
hogy ezzel is csökkenthessük az általuk térítendő kompenzációs díjak mértékét. 

Ezen tanév során a Szakirány-választó Fórum mellett megrendezésre került immáron 
második alkalommal az MSc tájékoztató Fórum is, melyen a duális mesterképzésben részt 
vevő cégek képviselőitől és Karunk Dékánjától kérdezhettek az előző évhez képest 
látványosan nagyobb létszámban megjelent, érdeklődő hallgatóink. 

Megemlítendő a szakmai téren továbbra is kiemelkedő, dinamikusan fejlődő 
Szakkollégiummal felépített együttműködési kapcsolatunk. 

SPORT 

Továbbra is folytatta tevékenységét a Baross Sport Club, amin belül a kari Röplabda 
csapat nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében, a heti edzéseken sokan vesznek 
részt rendszeresen. A csapatnak a Hallgatói Képviselet terembérlést biztosított mindkét 
félévben.  

Közéleti felelősünk rendszeresen vállal részt az egyetemi sportrendezvények 
szervezésében is, tagként részt vesz az Egyetemi Hallgatói Képviselet Hallgatói 
Sportbizottságának ülésein. A 38. Közlekkari Napok programjában idén is szerepelt a 
hagyományos túra és az egyre népszerűbb sportnap, ami visszatért korábbi helyszínére, a 
kollégium kertjébe a már-már szokásosnak nevezhető színvonalas és változatos sportolási 
lehetőséggel és versenyekkel. A Sportnap ismét sikeresnek bizonyult, hiszen  nagy számmal 
jelentek meg rajta karunk hallgatói, akik egyöntetű pozitív visszajelzést adtak a sportnappal 
kapcsolatban. 

KOLLÉGIUM 

Egyre nagyobb hallgatói igény mutatkozott a kollégiumi elhelyezés iránt, melyre 
válaszul férőhelyfeltöltésünk gyorsaságával, pontosságával hallgatói igények nagy részét 
teljesíteni tudtuk, azonban sajnos a várólistáink továbbra is hosszúak, főként az őszi 
félévekben.  

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet segítségének köszönhetően létrejött Kollégiumi 
Egységes Felvételi Információs Rendszer nagyban megkönnyíti a kollégiumi férőhely 
pályázatok benyújtását, illetve a hallgatók számára bármikor elérhető az interneten. Miután 
sikerült a kari sajátosságokat beintegrálnunk ebbe a rendszerbe, a felvételünk még gyorsabb 
lett és határidő lejárta után szinte pár órával értesíteni tudjuk a hallgatókat az eredményekről. 

A kollégiumi felvételi eljárás és a szobabeosztás mindkét félévben problémamentesen 

és gördülékenyen lezajlott. 

A nyári időszak meghatározó témája volt a kollégiumra sajátosan jellemző, nagy 
belmagasságok adta minél nagyobb hatásfokú térkihasználási lehetőségként használt szobai 
galériák kérdése. A Kollégiumok Igazgatóság vállalta, hogy amennyiben egyes galériák 
lebontásra kerülnek, új bútorokat biztosítanak a hallgatók számára, mely ígéretüket ugyan 
teljesítették, azonban az új bútorok valós használati értéke és mindennapos biztonságos 
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használata mérsékelt szintre tehető csupán a korábbi állaptokhoz képest, melynek 
megszüntetését épp az említett két fő okra alapozták. Ezen vitás helyzetektől függetlenül az 

Önkormányzatnak sikerült a korábban kiépített jó kapcsolatot fenntartani a Kollégiumok 

Igazgatóság dolgozóival. 

 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 

Tapasztalatunk szerint a hallgatók felé végzett információszolgáltatási tevékenységünkkel 
szemben sokkal nagyobbak az igények, mint az elmúlt években. Ennek javítása érdekében a 
HK fokozott figyelmet fordít a hallgatók informálására, mely az alábbiakban teljesedett ki: 

 két havi rendszerességgel, min. 32 oldalon, friss információkkal jelenik meg a 2015-
ben már 40 éves Közhír, mely megújult dizájnnal kerül nyomtatásra. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy megnövelt darabszámú, havi 800 darabot felsorakoztató csomag alig pár 
nap alatt elfogy a kihelyezett tartókból; 

 folyamatosan fejlesztjük a Hallgatói Képviselet hivatalos weboldalát és igyekszünk 
megfelelni a mindenkori tartalmi és formai elemek tekintetében támasztott 
elvárásokkal szemben 

 2015 novembere óta nyilvánosak a Hallgatói Képviselők munkabeszámolói, melyeket 
rendszeresen közzéteszünk a képviselet honlapján. Szintén megtalálhatóak itt a HK 
üléseinek emlékeztetői. 

 a rendelkezésünkre álló hirdető felületek rendben tartására és azokon az aktuális 
információk elhelyezésére fokozott hangsúlyt fektettünk. 

 évek óta minden nyáron létrehozunk egy Facebook csoportot a kar leendő elsősei 
számára, hogy ezzel is könnyítsük a köztük folyó kommunikációt. A csoportok célja, 
hogy a HK és a Mentor Gárda a lehető leghamarabb felvehesse a kapcsolatot a 
gólyákkal így segítve őket az egyetemkezdésben, illetve hosszabb távon az adott 
évfolyamon tanulók segítsék egymás munkáját. 

 A kollégium földszintjén található a hirdető monitorunk, amely folyamatosan változó, 
dinamikus hírszolgáltatást tesz lehetővé. 

 A tanévben továbbra is előszeretettel használtuk a HK hírlevelét, ami az új dizájnnak 
és igényes tartalmi elemeknek köszönhetően továbbra is nagy népszerűségnek örvend 
a hallgatók körében. 

Fontos számunkra az is, hogy nem csak hallgatóinknak, hanem hallgatóinkról is megfelelő 
információkkal tudjunk szolgálni, így rendszeresen végeztünk igényfelmérést a kollégiumi 
szolgáltatásokkal és a rendezvényekkel kapcsolatos igényeikről. 
 
 
 

MENTOR GÁRDA, TANKÖR RENDSZER  

2018 nyarán, a gólyatábortól kezdődően a Mentor Gárda az előző évhez képest némileg 
mérsékeltebb, de továbbra is dicséretre méltóan magas színvonalon végezte tevékenységét. 
A korábbi évek során felhalmozott tapasztalatokat és tanulságokat összegyűjtve részt vettek 
az Egyetem-Polgári Ismeretek tantárgy tematikájának újragondolásában.   

A mentorok az intenzív képzésnek köszönhetően mind az oktatási és szakmai, mind a 
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képviseleti tevékenységekhez, mind a közélethez kapcsolódó kérdésekben megfelelő tudással 
rendelkeznek. 

A félév elején nagy számban vettek részt az első éves hallgatók a regisztrációs heti 
felkészítő tanfolyamon, melynek eredménye később meg is látszott a számonkérések során. 
Az őszi félév végéig sikerült fenntartani a Mentor Gárdának és a tankörpatronáló tanároknak 
az elsősök lelkesedését és aktivitását a tankör órákon, a gólyák számára szervezett 
rendezvényeken, csapatépítéseken, közös programokon mindig nagy létszámmal jelent meg 
az évfolyam. 

A számonkérések, tanulmányi nehézségek során mindig számíthattak az első évesek a 
mentoraik, a HK és sok más felsőbb éves segítségére, útmutatására. 
 

BME NYÍLT NAP, EDUCATIO 

Ebben a tanévben is minden erőnkkel segítettünk a Kari vezetésnek a középiskolások 
számára szervezett Nyílt Napon és az Educatio kiállításon is. A HK és a Mentor Gárda a 
megújult tantervekből felkészülve, a lehető legtöbb információval felvértezve képviselte és 
népszerűsítette a Kart a látogatók számára. 

A BME Nyílt Napon a középiskolások nem csupán a standoknál találkozhattak a karral, 
hanem a Mentor Gárda és a HK tagok koordinálásával meglátogathattak több tanszéki 
laboratóriumot, a kollégiumban is körbenézhettek, valamint a Szakkollégium interaktív 
kitelepülésén is részt vehettek.  

A nyílt napon szervezett nyereményjátékokban is aktív segítői szerepet vállaltunk és 
mindezeket a rendezvényeket a MűTerem fotósainak segítségével meg is örökítettük.   

EGYETEMI ÉRDEKKÉPVISELET 

A HK egyetemi delegáltjain keresztül juttatja el elképzeléseit az egész intézményt érintő 
kérdésekről, és ők azok, akik az ehhez kapcsolatos információkat szolgáltatják számunkra. 
Munkájuk során – a többi kar delegáltjával – elviekben egységes hallgatói érdekek mentén 
hozzák meg az EHK döntéseit, mellyel a különböző karok hallgatói képviseleteinek munkáját 
szinkronizálják, ellenőrzik, valamint működésüket elősegítik. Sajnos a 2018. szeptember 1-
jén hivatalba lépő újdonsült EHK elnök a kari képviselet megítélése alapján nem az 
érdekképviseleti célok elsődleges képviselőjeként tetszelgett posztján és hónapok alatt 
történelmi mélypontra juttatta az Egyetemi Hallgatói Képviseletet megítélés, munkamorál és 
hatékonyság szempontjából is. Ebben a feszült helyzetben még nagyobb helytállásra volt 
szükség a HK egyetemi delegáltjaitól, ők pedig elismerésre méltóan képviselték a kari HK 
véleményét és a hallgatói érdekeket.  

EHK delegáltjaink ebben a tanévben is magas színvonalon vették ki részüket az EHK 

munkájából, segítségükkel készült el az Alapszabályhoz igazodó kari HÖK SZMSZ-ünk is, 

illetve kiemelkedő részt vállaltak a Kancellária által forszírozott TJSZ és TVSZ 

megreformálása során is, mely reform alatt mind delegáltjaink, mind a képviselet néhány 

tagja jelentős szerepet vállalt a hallgatói jogok és a fennálló rendszer megőrzése érdekében. 

RENDEZVÉNYEK 

A korábbi évek gazdasági bizonytalanságai az egyre nagyobb tapasztalattal rendelkező 
képviselők és az egyetemi szervezetek új szabályozásainak köszönhetően egyre kevésbé volt 
érezhető a HÖK gazdálkodásában, némely területeken régóta húzódó öntevékenyköri 
beszerzéseket tudtunk lefolytatni mely komoly eredményként könyvelhető el.  

Ebben a tanévben is sor került számos hagyományos kari rendezvény lebonyolítására. 



  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1114 Budapest, Bartók Béla út 17. fsz. 3-6. 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar info@kozlekkar.hu 

Hallgatói Képviselet www.kozlekkar.hu 

 

Ismét megrendezésre került a Gólyabál, ezalkalommal a VBK-val való közös szervezéssel, 
külső helyszínen, mely nem csak a gólyák, hanem a felsőévesek körében is nagy sikert aratott. 

Ebben az évben a Szakestélyek hasonlóan nagy népszerűségnek örvendtek, mint az 
előzőekben. Jelentős kör alakult ki, aminek a tagjai a Selmeci hagyományok ápolásában részt 
vesznek és magukénak érzik ennek a diákhagyománynak a szellemiségét. Az elmúlt évben a 
korábbi évhez hasonló számú,  hagyományaink gyökereivel és értékrendjével kapcsolatban 
mély tudással rendelkező bALEKot keresztelhettünk meg. Ebben közrejátszott a 
Hagyományőrző kör által szervezett bALEK oktatások és daltanítások sikeressége, illetve, 
hogy a Hallgatói Képviselet és a Mentor Gárda tagjai már az első pillanattól, a Gólyatábortól 
kezdve igyekeznek átadni a hagyományokat a frissen felvett hallgatóknak. Idén is sikerült kari 
egyenruhát avatnunk – mely a Wanderer nevet viseli.  

A XXXVIII. Kari Napokat egy csaknem három hónapos szervezői munka előzte meg, 
melynek során sikerült kamatoztatni a korábbi évek tapasztalatait és egy sikeres, magas 
látogatószámú rendezvényt sikerült megvalósítani. A tanév őszi időszakában nagy erőket 
fordítottunk a korábbi Hajtányverseny újbóli megszervezésébe, azonban sajnos ezirányú 
próbálkozásaink a tanévre vonatkozóan nem kecsegtettek megfelelő eredményekkel, így a 
campus területén belül zajlott végül a Technikai próba, melyre a résztvevő járművek 
megépítésekor a hallgatók kamatoztathatták egyetemen szerzett mechanikai, 
anyagtechnológiai, gépészeti ismereteiket. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy még inkább a 
hallgatói igényekhez tudjuk igazítani a programsorozat kialakítását. Tapasztalataink szerint 
a hallgatók örömmel fogadják az oktatók részvételét a kari rendezvényeken, ezért szeretnénk, 
ha a jövőben sokkal többen ellátogatnának az eseményeinkre.  

Összefoglalva: megrendezésre került a Hallgatói tábor, a Gólyatábor, a Reghét/Gólyahét 
és a Gólyahajó, a Flekken Party, a Csatabárd kiásás, a bALEK Keresztelő Szakestély,  a Gólyabál, 
a Gyűrűavató Szakestély, a Kraft Szakestély, a Firmaköszöntő Szakestély, a XXXVIII. Kari 
Napok, a Szalagavató Szakestély, a Csatabárd elásás és számos HaBár buli. 

GAZDASÁG, ÖSZTÖNDÍJAK 
A korábbi évekhez képest gazdaságosabban tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló 

kereteinket és tudjuk a kereteink egyre nagyobb hányadát közvetlenül a hallgatók érdekeit 
szolgáló rendezvényekre, tevékenységekre, eszközökre költeni a járulékok helyett. Ennek 
eredményeképp megtarthattuk a hagyományos rendezvényeinket, valamint új, akár 
hagyományteremtő rendezvények is kibontakozni látszanak.  

Azonban az egyre jobb felhasználás ellenére a kereteink továbbra is igencsak végesek, 
így az anyagi nehézségeket segítendő szponzori támogatások gyűjtésével igyekszünk 
fenntartani a rendezvényeink elvárt színvonalát és az egyre növekvő kiadások fedezetét. 
Ehhez kapcsolódóan, a Képviselet PR bizottsága az elmúlt év munkájának tekintetében 
figyelemre méltó sikereket ért el, példának okáért nagy összértékű nyereményeket sikerült 
szerezniük a Gólyabál tombolájára, sokat jelentett a Kari Napokra szerzett támogatások 
összege a rendezvény sikeressége szempontjából, valamint figyelemre méltó szponzori 
kapcsolatot sikerült kialakítani a Gólyatábor támogatására a duális képzésünket támogató 
egyik multinacionális céggel. 

A Képviselet sokat dolgozott a BME Közlekedésmérnök Hallgatók Egyesülete 
működésének ismételt beindításán, melynek fő céljai a hallgatói közélet, szakmai 
rendezvények és a hagyományőrzés támogatása. 

 Az ösztöndíjaink pályázati kiírásának és pontrendszerének szabályosságát a Hallgatói 
Szolgáltatási Igazgatóság és a Jogi Igazgatóság vizsgálja.   

Mindkét félévben négy-négy ösztöndíj pályázatot írtunk ki, a Szakmai ösztöndíjat, a 
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Közéleti ösztöndíjat, a Közösségi ösztöndíjat és a Hallgatói Képviselet ösztöndíjat. A 
pályázatok bírálása minden esetben rendben zajlott, a dokumentációkat sikerült időben, 
hiánytalanul eljuttatnunk a HSZI-be.  

A Tanulmányi ösztöndíj esetében felmerült az ösztöndíjreform igénye, amit némileg 
megnehezített a TJSZ változása, azonban új lehetőségek feltérképezése után megindult a 
változtatási lehetőségek vizsgálata, melyek gyümölcse remélhetőleg a következő tanévben 
érik be. 

A Rendszeres Szociális Pályázatok bírálása mindkét félévben sikeresen lezajlott, a Kari 
Diákjóléti Bizottság segítségével. Bírálói hiba egyik alkalommal sem történt. 

A tanulmányi ösztöndíj osztását a juttatási – térítési felelős képviselő szintén elvégezte, 
korrekcióra a képviselő hibájából adódóan nem volt szükség. 

A korábban megreformált Közéleti ösztöndíj – melyet a HSZI útmutatásai alapján 

Közösségi ösztöndíjnak neveztünk át – megreformálása után, egy könnyen használható, 

öntevékeny körök és tevékenységek között arányosított, átláthatóbb, igazságosabb 

pontrendszert sikerült létrehozni. A közösségi tevékenységekkel kapcsolatos rendszer is 

további optimalizálásokon esett át; online követhető és szerkeszthető felülettel rendelkezik, 

mely segíti a pontok folyamatos vezetését és felügyeletét, így a közéleti felelős képviselő 

folyamatosan ellenőrizheti a folyamatokat. 

ÖNTEVÉKENY KÖRÖK 

A kari öntevékeny körökben sokan dolgoznak karunk hallgatói közül. Nagy 
népszerűségnek örvend a Közhír, melynek fő feladata a HK hivatalos információforrásaként 
tájékoztatni a hallgatóságot a legfrissebb tudnivalókról, illetve nagy örömünkre szolgál, hogy 
egyre több, színvonalas szakmai cikk kap helyet az újságban.  

A Baross Rádió az egyik kedvencként vonult be a hallatóság körébe, a rádióban 
folyamatos az utánpótlás lelkes közlekesekből, erősítve a csapatot és elősegítve a folyamatos 
fejlődést.  

Egyre többen csatlakoztak a környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel 
foglalkozó Riszájlkörhöz is. A Bográcskör a már megszokott magas színvonalon biztosította 
az ételeket a kari rendezvényeken. Újult erővel kezdte meg működését a már említett BSC és 
a Bringakör is. A Baross Gábor Kollégium közkedvelt kertjét a Kertkör tartja rendben, 
munkájukat az elmúlt évben is lelkesen végezték, sok újdonsággal örvendeztették meg a 
kollégium lakóit. 

A MűTerem szokás szerint nagy segítséget nyújtott a Hallgatói Képviseletnek, a 
rendezvényeink népszerűsítéséhez szükséges grafikai anyagok elkészítésével és a gyors, 
rugalmas munkavégzéssel. 

A nemrég megalakult Baráti Kör nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében, 

sokan csatlakoztak és végeznek magas színvonalú közösségi munkát a kör kötelékében. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Szeretném megköszönni a kari hallgatóság bizalmát, a bizottságok és öntevékeny körök 
segítségét, valamint a Dékáni Hivatal, a Kari vezetés és az oktatók együttműködését és 
legfőképp a 2018/2019. tanévben posztot betöltő hallgatói képviselők áldozatos, 
tanulmányokat nem kímélő, lelkes munkáját, valamint a tanév végén a stafétabotot átvevő 
friss mandátumos képviselők tevékenykedését. Név szerint: 

• Bencsik Ambrus (gazdasági felelős) 
• Csenki Lilla (oktatási- és tanulmányi felelős ) 
• Dózsa Eszter (kommunikáció felelős) 
• Geier Dorottya (rendezvényfelelős) 
• Gődér Nikoletta (EHK delegált) 
• Haász Alida (kollégiumi felelős) 
• Horváth Bence (kollégiumi felelős, elnökhelyettes, elnök) 
• Grizák Máté (juttatási-térítési felelős) 
• Pekár Zoltán (EHK delegált) 
• Práj Regina (közéleti felelős) 
• Svébis József (elnök, oktatási és tanulmányi felelős, elnökhelyettes) 
• Domaniczki Viktória (kommunikációfelelős) 
• Dovicsin Péter (tankör és utánpótlás felelős) 
• Henz Ákos (rendezvényfelelős, elnökhelyettes) 
• Kerényi Dávid (gazdasági felelős) 
• Kocsi József (oktatási és tanulmányi felelős) 
• Lévai Tamás (közéleti felelős) 
• Johan Tamás (tankör és utánpótlás felelős) 

A Hallgatói Önkormányzat nevében további sikeres munkát kívánok a Kar minden tagjának! 

 

 Budapest, 2019. november 30.  

 Horváth Bence 
 elnök 
 BME KJK HÖK  


