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A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán működő Hallgatói
Önkormányzat a 2020/2021-es tanévben is ellátta érdekképviseleti, szolgáltatási
teendőit és gyakorolta a rá bízott kollektív hallgatói jogokat. Mindent elkövettünk a Kar
oktatóival, dolgozóival, az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a többi karral való
hatékony és eredményes 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:
 biztos alapokon működő gazdálkodás 

 a pandémiás helyzet okozta kihívások leküzdése
 a jelenleg érvényben lévő BSc tanterv felülvizsgálatában való aktív
szerepvállalás
 a Hallgatói Képviselet utánpótlásnevelésének fellendítése

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
A Hallgatói Önkormányzat az előző tanév végén tartott éves Tisztújító Szavazás
eredményeként megválasztott Hallgatói Képviselet (HK) vezetésével kezdte meg
munkáját 2020. június 15-én. A Tisztújító Szavazás után egy lényeges vérfrissítésen esett
át a Képviselet, hiszen 5 tag is ekkor szerzett először mandátumot. Ekkor csatlakozott
Gombás Bálint kollégiumi felelős, Józsa Alex kommunikációfelelős, Nagy Fruzsina
rendezvény felelős, Nánási Beatrix tankör és utánpótlás felelős illetve Valler Evelin
juttatási-térítési felelős.
Két személyi változás is érintette tanév során a Képviseletet: 2020. november 8.-án
a távozó Haász Alida helyére Grizák Mátét delegálta az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe
ügyvivő jelleggel, a 2021. január 11-én távozó Nánási Beatrix helyett Kerényi Dávid
töltötte be ügyvivő jelleggel a tankör- és utánpótlásfelelős pozíciót .
Az Önkormányzat 2021-as éves Tisztújító Szavazásán ismét jelentősebb személyi
állomány változás következett be, ugyanis ekkor szerzett mandátumot Tari Balázs
oktatási- és tanulmányi felelős, Kollár-Nagy Aténa kommunikációfelelős, Béres Máté
tankör és utánpótlás felelős, valamint Grizák Máté az elnöki, Józsa Alex a gazdasági
felelősi, Kocsi József pedig Egyetemi Hallgatói Képviselő poszton folytatta tovább
képviselői munkájukat.

OKTATÁSI, TANULMÁNYI TEVÉKENYSÉGEK
A regisztrációs hét folyamán a hagyományosnak mondható, de a pandémia miatt
átalakított programsorozat keretein belül frissítettük fel az újonnan felvételt nyert
hallgatók tudását matematikából és kémiából, valamint felkészítő órák is megtartásra
kerültek számukra Általános Járműgéptan és Programozás tantárgyakból. Az említett
felkészítő órákon túl általános kari tájékoztató előadásokat hallgathattak meg az
elsőéveseink. Ugyanezen tárgyakból több konzultációs alkalmat is biztosított a HK
legnagyobb bizottsága, a Mentor Gárda. Az egyes konzultációs alkalmak során
igyekeztünk online stream kapcsolatot is létrehozni, valamint utólagosan is elérhetővé
tenni a konzultáció anyagát, hogy a lehető leghatékonyabban készülhessenek fel a
hallgatók az említett tárgyakból.
Segítettük Karunk oktatásszervezési munkáját a ZH-naptár kialakításában, illetve
dinamikusan próbáltunk igazodni az esetlegesen felmerülő időpontváltozásokhoz. Részt
vettünk továbbá a vizsgaidőpontok és létszámok egyeztetésében, illetve a félév során
felmerülő operatív feladatokban is próbáltunk a lehetőségeinkhez mérten a legtöbb
segítséget nyújtani.
Igyekeztünk a vizsgaidőpontok és tantárgy meghirdetések során minél hamarabb
értesíteni a Tanszékek képviselőit az esetlegesen előforduló hibákról, tárgyütközésekről
és létszámbeli problémákról, ezzel is elősegítve a hallgatók minél zökkenőmentesebb
tanulmányi tevékenységét.
Mindenképpen megemlítendő, hogy a tavalyi tanév során a Dékáni Vezetéssel
szorosan együttműködve folytattuk a jelenleg futó BSc tanterv felülvizsgálatát. A
2019/20-as tanévben közzétett kérdőív eredményeiből szerzett tapasztalatokkal és
igényekkel felvértezve aktívan részt vettünk a szakbizottsági és a kari tanácsi előkészítő
munkálataiban, melynek keretein belül az új tanterv főbb irányvonalainak és a konkrét
változtatások kialakításában vettünk részt. Bízunk benne, hogy a projekt
eredményeképpen sikerül a következő BSc tantervet sikerült úgy kialakítani, hogy a
lehető legtöbb és legaktuálisabb tudással rendelkezhessenek majd a Karon végző
hallgatóink.
Nem elhanyagolható a szakmai téren továbbra is kiemelkedő, dinamikusan fejlődő
Szakkollégiummal felépített együttműködési kapcsolatunk is.

SPORT
Sajnos a vírushelyzet okozta körülmények nem tették lehetővé sportrendezvények
megszervezését, de a Gólyatábor programjai között viszont ismét helyet tudott kapni és
színvonalas, változatos sportolási lehetőségeket teremtett az elsőéves hallgatók számára.
A visszajelzések alapján a sportnap sikeresnek bizonyult, így a jövő évi programok között
is szerepelni fog a programtervben.

KOLLÉGIUM
Az elmúlt tanévben a vírushelyzet okozta körülmények ellenére is nagy igény
mutatkozott a kollégiumi elhelyezés iránt, mely igényeket férőhelyfeltöltésünk
gyorsaságával, pontosságával próbáltuk kielégíteni.
A 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. Ezen felül további hasznos
információkat érhetnek el a hallgatók a rendszerből, például csomagérkezéseket és
mosóhelyiség elérhetőségeket.
A legnagyobb kihívás elé az év során a koronavírus járvány okozta ismételt
kollégium ürítés állított minket. Rendkívül váratlanul és hirtelen ért ismét minket a hír,
hogy néhány napon belül kell a kollégium összes lakójának hazaköltöznie, majd néhány
nappal később érkezett az információ, hogy minden személyes tárgyat is el kell szállítani
a lakószobákból. A kiköltözés minden hallgatóra és dolgozóra komoly hatással volt, de
büszkén állíthatom, hogy a hallgatói képviselők, kollégiumi mentorok és jónéhány
segítőkész hallgató áldozatos munkájával sikerült a kiköltözést a szituációhoz mérten
gördülékenyen lebonyolítani. Szerencsésnek mondható, hogy az idei nyáron már ismét
lehetőség volt a visszaköltözésre, azonban a járvány okozta higiénés szabályok betartása
kulcsfontosságú, így ezen intézkedések betartatásában továbbra is aktívan szerepet vállal
a Képviselet.

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Tapasztalatunk szerint a hallgatók felé továbbított információk mennyiségére egyre
nagyobb igény mutatkozik az elmúlt évek során. 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 Közhír, azonban a pandémiás helyzet miatt a nyomtatott formában történő
terjesztés ideiglenesen leállt, de a szerkesztők online formában folyamatosam
megjelentették az újságot;
 Folyamatosan fejlesztettük a Hallgatói Képviselet hivatalos weboldalát és
igyekeztünk megfelelni a mindenkori tartalmi és formai elemek tekintetében
támasztott elvárásokkal szemben, illetve egy új honlap kialakítása is jelenleg
folyamatban van, hogy minél korszerűbb és színvonalasabb felületen tudjunk
információt szolgáltatni a hallgatóinknak.
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munkabeszámolói, melyeket rendszeresen közzéteszünk a képviselet honlapján.
Szintén megtalálhatóak itt a HK üléseinek emlékeztetői, melyből hallgatóink

tájékozódhatnak az aktuális időszakban lezajlott üléseink történéseiről és
határozatairól.
 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
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 csoportokat
rendszeresen ellátjuk aktuális információkkal mind tanulmányi kérdésekben,
mind pedig szabadidős tevékenységekkel kapcsolatosan.
 A kollégium földszintjén található a hirdető monitorunk, amely
folyamatosan változó, dinamikus hírszolgáltatást tesz lehetővé
Továbbra is kiemelten fontos számunkra, hogy ne csak mi közvetítsünk
információkat a hallgatóink felé, hanem a véleményükkel és meglátásaikkal is tisztában
legyünk egy adott szituáció kapcsán. Ezen cél elérése okán rendszeresen végeztünk
igényfelméréseket a rendezvényeinkkel, oktatási kérdésekkel és kollégiumi
szolgáltatásokkal kapcsolatban.

MENTOR GÁRDA, TANKÖR RENDSZER
Az elsőéves hallgatók beilleszkedését és boldogulását segítő Mentor Gárda 2020.
júniusában kezdte meg új tagjaival működését. Első kihívásként az immáron másodjára
Balatonakaliban szervezett kari gólyatáborban kellett helytállniuk, de az új kihívástól
nem megrettenve, dícséretesen teljesítették a feladataikat, majd az azt követő időszakban
is magas színvonalon végezte tevékenységét a Gárda.
A mentorok az intenzív képzésnek köszönhetően mind az oktatási és szakmai, mind
a 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 eredményeképpen már felfrissített gimnáziumi tudással
tudtak az Egyetemi óráikon teljesíteni. Továbbra is fontos szerepet játszanak az elsősök
beilleszkedésében a tankör órák, melyeken a vírushelyzet okozta körülmények mellett is
az őszi félév végéig sikerült fenntartani a Mentor Gárdának és a tankörpatronáló
tanároknak az elsősök lelkesedését és aktivitását. A megújult Egyetem-polgári ismeretek
tárgy keretein belül sok hasznos információval gazdagodtak a gólyák mind az Egyetemi
szabályzatok tartalmából, mind pedig a kari közélet működéséről.
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.
Rendhagyó módon, a pandémiás helyzetre való tekintetten az Educatio kiállítás
online formában került megszervezésre, melynek lebonyolításában a HK és a Mentor
Gárda aktívan részt vett.0

EGYETEMI ÉRDEKKÉPVISELET
A HK az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tagjain 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 –egységes hallgatói érdekek mentén hozzák meg az EHK döntéseit, mellyel
a különböző karok hallgatói képviseleteinek munkáját szinkronizálják, ellenőrzik,
valamint működésüket elősegítik. Sajnos az elmúlt tanév nem az EHK gyümölcsöző
munkájáról és érdekképviseleti szinten elért kiemelkedő eredményeiről volt híres,
hanem az elnökválasztás körüli konfliktusok és feszültségek miatti bizonytalanságról. A
tanév során az először korelnökkel működő képviseletnek két alkalommal is sikerült
ugyan megválasztania az elnökét, azonban az elnök személye körüli feszültségek
továbbra is beárnyékolták az EHK tevékenységét. 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. Szerencsére úgy tűnik,
hogy az idei nyáron megválasztott új EHK elnök vezetésével rendeződtek a konfliktusok
és megindult a munka, hogy a képviselet korábbi hatékonysága, munkamorálja és
megítélése újra régi fényében tündökölhessen.
EHK delegáltjaink ebben a tanévben is magas színvonalon vették ki részüket az EHK
munkájából, segítségükkel készülhetett el a tavaszi veszélyhelyzet során módosított HÖK
Alapszabály, mely lehetővé tette, hogy a hallgatói érdekképviseleti munka továbbra is
hatékonyan folytatódhasson a megváltozott körülmények ellenére is.

RENDEZVÉNYEK
A képviselők egyre nagyobb háttértudása a kari rendezvények esetében lehetővé
tette, hogy a néhány éve még fellelhető gazdasági bizonytalanságot megszüntessük,
ezáltal színvonalas és szórakoztató rendezvényeket tudtunk megszervezni hallgatóink
számára.
Ebben a tanévben is sor került számos hagyományos kari rendezvény lebonyolítására.
Ebben az esztendőben is Balatonakaliban szerveztük meg a kari gólyatábort, melyen több,
mint 140 elsőéves hallgatóval találkozhattunk és okozhattunk nekik felejthetetlen első
egyetemi élményeket. Természetesen a 2020. évi Gólyatábor hatalmas kihívásokat állított
a szervezői gárda elé, mivel a rendezvény alapvető szervezési nehézségei mellett a
higiéniai korlátozások beépítése és követése kivételes erőfeszítést kívánt meg

mindenkitől. A tapasztalataink és a visszajelzések alapján is kijelenthető, hogy a
nehézségek ellenére is sikerült egy színvonalas tábort megszerveznünk.
Sajnos karunk legnagyobb közéleti rendezvénye, a XXXVIX. Kari Napok a
vírusjárvány miatt ismét elmaradt, de a 2020. tavaszi szervezői munka során megalkotott
ötletek továbbra is készen állnak, hogy a helyzet normalizálódása után ismét nagy számú
KJK-s hallgató tapasztalhassa meg, milyen is az igazi Kari Napok hangulat.
Ebben az évben a Kari Napokon túl számos hagyományos rendezvény elmaradt az
aktuális korlátozások miatt, így sajnos több Szakestély és a 2020-as évfolyam Gólyabálja
is elmaradt, valamint a HaBár zárvatartása és a kollégium kiürítése miatt a szoksásos
HaBár bulik sem tudták pótolni az igényeket.

GAZDASÁG, ÖSZTÖNDÍJAK
A Képviselet továbbra is gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen tudta
felhasználni a rendelkezésre álló kereteket és egyre nagyobb hányadát tudtuk ezen
kereteknek közvetlenül a hallgatók érdekeit szolgáló rendezvényekre, tevékenységekre
és eszközökre fordítani. A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány segítségével több
eszközbeszerzést is le tudtunk folytatni az egyes öntevékeny köreinknek, amely a korábbi
évek során csak nagyon ritkán volt kivitelezhető.
Azonban az egyre jobb felhasználás ellenére a kereteink továbbra is igencsak végesek, így
az anyagi nehézségeket segítendő szponzorok bevonásával 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 figyelemre méltó szponzori
kapcsolatot sikerült kialakítani a duális képzésünket támogató egyik multinacionális
céggel, akik idén negyedik alkalommal is támogatták a Gólyatábor megvalósulását.
Az ösztöndíjaink pályázati kiírásának és pontrendszerének szabályosságát a
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság és a Jogi Igazgatóság vizsgálja. Mindkét félévben négynégy ösztöndíj pályázatot írtunk ki, a Kari BME ösztöndíjat, a 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 2020/21 tanévtől kezdődően az önköltséges képzésen lévő hallgatók önköltségi
díjának csökkentése helyett Kar áttért az ösztöndíj alapú visszatérítésre, mely a Compass
ösztöndíjon keresztül a 2020/21/1 félévben indult el, mely ösztöndíj pályázat kiírás
elkészítésében és a bírálati rendszer kialakításában aktív szerepet vállalt a Hallgatói
Képviselet
A Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok bírálása mindkét félévben sikeresen
lezajlott, a Kari Diákjóléti Bizottság segítségével. Bírálói hiba egyik alkalommal sem
történt.
A tanulmányi ösztöndíj új elvek szerint történő osztását a juttatási – térítési felelős
képviselő szintén elvégezte, korrekcióra a képviselő hibájából adódóan nem volt szükség.
A Közösségi ösztöndíj elmúlt években tapasztalt átalakításainak köszönhetően egy
könnyen használható, öntevékeny körök és tevékenységek között arányosított,
átláthatóbb, igazságosabb pontrendszert sikerült létrehozni. A közösségi
tevékenységekkel kapcsolatos rendszer online követhető és szerkeszthető felülettel

rendelkezik, mely segíti a pontok folyamatos vezetését és felügyeletét, így a közéleti
felelős képviselő folyamatosan ellenőrizheti a folyamatokat. A pontrendszert
folyamatosan fejlesztjük, minden kiírás megalkotásánál figyelembe vesszük a korábbi
időszak problémáit és a fejlődési lehetőségeket, hogy mindig egy aktuális és igazságos
ösztöndíj kiírást tudjunk létrehozni. A Közösségi ösztöndíj mellett a Közéleti ösztöndíj is
lehetőséget biztosít számunkra, hogy az esetlegesen öntevékeny köröktől és
bizottságoktól független, de a hallgatói közéletet támogató tevékenységeket is jutalmazni
tudjuk.

ÖNTEVÉKENY KÖRÖK
A kari öntevékeny körökben sokan tevékenykednek karunk hallgatói közül. Nagy
népszerűségnek örvend a Közhír, melynek tagjai az újságírás izgalmas világába
nyerhetnek bebocsátást. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több, színvonalas szakmai
cikk szerepel az újságban, illetve az éppen aktuális hallgatókat érintő információk is
rendszeresen helyet kapnak a kiadványban.
A Baross Rádió az egyik kedvencként vonult be a hallgatóság körébe, a rádióban
folyamatos az utánpótlás lelkes elsőévesek által, akik nagy lendülettel vetik bele magukat
a rádió tevékenységébe, legyen az adáskészítés vagy akár rendezvény hangosítás.
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 Baross Sport Club 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,
rendezvényfotózással és a gyors, rugalmas munkavégzéssel.
Az egyik legfrissebb öntevékeny körnek számító Baráti Kör is töretlen
népszerűségnek örvend. Egyre többen csatlakoznak jó hangulatú csapatukhoz, hogy
társasjáték készítéssel és társas estek szervezésével vigyenek színt a kari közéletbe.

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 2020/2021. tanévben posztot betöltő hallgatói képviselők áldozatos,
tanulmányokat nem kímélő, kitartó és lelkes munkáját, valamint a tanév végén a
stafétabotot átvevő friss mandátumos képviselők tevékenykedését. Név szerint:
• Béres Máté (tankör és utánpótlásfelelős)
• Dovicsin Péter (tankör és utánpótlás felelős, Egyetemi Hallgatói Képviselő)
• Gombás Bálint (kollégiumi felelős)
• Grizák Máté (gazdasági felelős, elnökhelyettes, elnök)
• Haász Alida (kollégiumi felelős, Egyetemi Hallgatói Képviselő)
• Józsa Alex (kommunikációfelelős, gazdasági felelős)
• Kerényi Dávid (elnök)
• Kocsi József (oktatási és tanulmányi felelős, Egyetemi Hallgatói Képviselő)
• Kollár-Nagy Aténa (kommunikációfelelős)
• Lévai Tamás (közéleti felelős)
• Nagy Fruzsina(rendezvényfelelős)
• Nánási Beatrix (tankör és utánpótlás felelős)
• Tari Balázs (oktatási és tanulmányi felelős)
• Valler Evelin (juttatási-térítési felelős)
A Hallgatói Önkormányzat nevében további sikeres munkát kívánok a Kar minden
oktatójának, hallgatójának és munkatársának!

Budapest, 2021. október 28.
Grizák Máté
Elnök
BME KJK HÖK

