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Macsek Katával, 
a HK elnökével

Kari Papír: Eseménydús tanévet 
tudhatunk magunk mögött: ta-
vasszal lezajlott a dékánválasztás, 
nyáron elindulhatott a MŰEPER 
felülete, kollégium terén pedig fo-
lyamatosan nem várt fordulatokkal 
kellett megküzdeni. Te miket tartasz 
az elmúlt ciklus meghatározó 
mérföldköveinek?

Macsek Kata: Gyakran érzi úgy az 
ember a mindennapi feladatok 
között, amiket megél vagy éppen 
elér, hogy azok nem is mérföldkö-
vek, mert csak tesszük a dolgunkat. 
Mégis, ha ki kellene emelnem há-
rom ilyen fontos pontot a ciklusban, 
akkor az a rektor- és dékán válasz-
tás mellett a specializációválasztás 
felülvizsgálatát említeném.

KP: Jelenléti oktatásban kezdő-
dött el a félév, végre a Képviselet 
is visszaköltözhet a HK- irodába, 
visszatérhet az offline működéshez. 
Hogyan lehetett motiváltan tartani 
a csapatot a személyes kontakt 
nélkül eltelt hónapok során?

MK: Őszintén szólva elég nehezen. 
A HK mindig is úgy működött, hogy 
nagyon sok időt töltöttünk együtt. A 
közös gondolkodás egy-egy pro-
jekttel kapcsolatban, a beszélge-
téseknek köszönhető természetes 
tudásátadás és a csapatépítések 
mind alapjai voltak a HK-nak. 
Ebben a ciklusban ezek nem csak, 
hogy iszonyatosan redukálódtak, 
de mind-mind más élethelyzetbe 
kerültünk, és ezekhez az egyéni, 
nem várt változásokhoz is alkal-
mazkodnunk kellett. Ezért azt 
gondolom, a motiváltságot inkább 
hullámzóan és egyénileg tudtuk 
megélni ebben az évben, viszont 
ami öröm számomra, hogy egy 
nehezebb időszakban is  ellátásra 
kerültek a feladatok, és igyekeztünk 
segíteni egymást.

KP: A tavalyi interjúnkban ren-
geteg tervről meséltél, például a 
közösségi ösztöndíj reformjáról, HK 
honlapjának fejlesztéséről, intenzív 
tudásátadásról és utánpótlásneve-
lésről. Hogy állnak jelenleg ezek a 
projektek, mit lehet tudni róluk?

MK: A Közösségi ösztöndíj felülvizs-
gálatát elkezdte egy HK-n belüli 
munkacsoport, amely a tavaszi 
félév során sok-sok beszélgetést és 
érvelést követően a pályázati kiírást 
és szempontrendszert reformálta 
meg. A nyár folyamán pedig a Kari 
Tábor egyik szekcióján a hallga-
tóság véleményét és segítségét 
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is kikértük, hogy ők hogyan látják 
jelenleg a hallgatói csoportokat és 
testületeket, milyen szempontok 
szerint érdemes őket összehason-
lítani. Ami még hátra van a projekt-
ből, az a körvezetőkkel folytatott 
egyeztetések a pályázás menetéről 
hallgatói oldalról. 

A HK honlap  új verziója szeptember 
elején elindult, úgyhogy ez a terv 
is megvalósult, de természetesen 
további fejlesztések még várhatóak. 

Talán a tudásátadás és utánpótlás 
kérdése, aminél sajnos nem tudok 
teljesmértékben pozitív választ 
adni. Azoknak a képviselőknek, akik 
jelenlétben csak kevesebb, mint egy 
hónapot HK-ztak, illetve az elsős 
évfolyamnak nagyon nehéz átadni 
monitorokon keresztül a teljes ké-
pet a képviseleti életről. Erre alter-
natívaként létrehoztunk egy külön 
felületet HK Tudástárként, hogy a 
szóbeli tudásátadásokat kiegészítse 
sok írásos anyag és how-to, amiből 
még több információhoz juthat-
nak. Ennek hatékonyságáról még 
nem tudok beszámolni, de bízom 
benne, hogy majd megkönnyíti és 
fel is gyorsítja a képviselővé válás 
folyamatát.

KP: A távoktatásban talán még 
nehezebb rálátni a HK munkájára, 
eredményeire, mint egy hagyo-
mányos tanévben. Mit gondolsz, 
hogyan lehet ezen javítani?

MK: Ezt mi is éreztük mind hall-
gatói, mind oktatói oldalról. A 
távoktatás alatt is végig tartottunk 
ügyeletet Teamsen, hátha keresnek 
minket a hallgatók élőszóban is, ez 
azonban nem aratott sikert. Így ta-
lán nagyobb a transzparencia, rövid 

kis hírek közzététele olyan felüle-
teken, amiket naponta böngésznek 
az emberek, jobban befogadhatóvá 
teszik ezeket információkat, minket 
pedig láthatóbbá. Emellett tartot-
tunk online fórumot is például a 
dékánválasztásról, ami szerintem 
segített még. 

KP: Idén ismét leadtad elnöki 
pályázatod. Milyen célokkal vágsz 
neki a következő időszaknak?

MK: Nem titok, hogy nem egész 
ciklusra tervezek. A tanulmányaim 
vége felé járok, a stafétát átad-
nám, ezért a célom egy stabil HK-t 
elhagyni. Ehhez egyrészt a tudá-
sátadás intenzitása, a még pörgő 
projektek befejezése szükséges. 
Emellett kari szintű ügyekben, mint 
például a specializáció további 
reformjai, még szeretnék részt 
venni. Ezek mellett talán még egy 
célom, hogy az elmúlt másfél év 
viharos tengeréből magunkkal 
vigyük azokat a változásokat, amik 
pozitívan hatottak ránk. Most, hogy 
jobb a helyzet a járvány szempont-
jából, sokan vissza sem szeretné-
nek nézni arra az időszakra, viszont 
szerintem nagyon sokat fejlődtünk, 
ezeket szeretném tudatosan 
felszínre hozni és kamatoztatni. 

Macsek Kata elnöki pályázatáért 
látogasd meg a HK honlapját!
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Mi a különbség 
a HK és a HÖK 
között?

HÖK: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Hallgatói Önkormányzat az Egyetem 
valamennyi beiratkozott hallga-
tójának érdekvédelmi szervezete. 
Automatikusan tagja valamennyi, 
az Egyetemre beiratkozott hallgató, 
képzési formától függetlenül. 
KHÖK: Az adott Kar hallgatóinak 
érdekvédelmi szervezete. A Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Építészmérnöki 
Kar Hallgatói Önkormányzatának 
automatikusan tagja valamennyi, 
az Építészmérnöki Karra beirat-
kozott hallgató, képzési formától 

függetlenül. 
KHK: A Kari Hallgatói Képviselet 
(még rövidebben: HK) a Kari Hall-
gatói Önkormányzat (KHÖK) vezető 
testülete. A HK-t a KHÖK tagjai 
(azaz a Kar hallgatói) választják meg 
minden tanévben, a legkésőbb ok-
tóber végéig megrendezésre kerülő 
Tisztújításon. 

A HK felépítése
A HK-nak 14 szavazati jogú tagja van, 
melyből 13-an képviselői mandá-
tummal, a Tisztújítás során köz-
vetlen választás útján kerülnek be. 
Képviselői mandátumra a Kar aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
hallgatója pályázhat. A Képviselet 
14. tagja az elnöke, aki tisztségvi-
selői mandátummal rendelkezik. 
Ő a Kari HK és a Kari HÖK elnöke 
is egy személyben. HK elnöknek 
a KHÖK bármely tagja jelentkez-
het a Tisztújításkor kiírt pályázat 
leadásával. Az elnök személyéről a 
pályázatok alapján a hallgatók által 
megválasztott 13 képviselő dönt. 

A Tisztújítás azon jelöltjei, akik nem 
nyertek mandátumot a Szavazáson, 
automatikusan a HK póttagjai 
lesznek. A póttagok részt vehetnek 
a Képviselet munkájában, de nem 
rendelkeznek szavazati joggal. A 
HK a póttagok közül max. 3 ta-
nácskozási jogú tagot választhat, 
akik a refereni posztok kivételével 
minden HK-s feladatkört betölthet-
nek, viszont a HK döntések során 
ugyancsak nem szavazhatnak. 

A megválasztott HK tagok megbí-
zatása a következő Tisztújításig, de 
legfeljebb egy évre szól. Egy képvi-
selő mandátumának megszűnésekor 

4



a Tisztújító Szavazás szavazati 
sorrendje alapján soron következő 
jelölt nyeri el a mandátumot, és 
ezáltal szavazati joghoz juthat.

A HK 
tevékenysége
A HK törvények és szabályzatok 
által alátámasztott, elsődleges 
feladata az oktatás minőségének 
és korrektségének kontrollja. Nagy 
részben a HK végzi a hallgatói 
ösztöndíj pályázatok kiírását, ezek 
elbírálását, és intézkedik ezen 
döntések végrehajtásáról is. 

A kollégiumi elhelyezés szabályairól, 
és a pályázat elbírálásáról is a HK 
dönt, folyamatos kapcsolatot tart a 
kollégiumi mentorokkal. Ezen kívül 
igyekszik élénkíteni a kari közéletet: 
segíti és támogatja a Karon működő 
hallgatói csoportokat, valamint a 
gólyák beilleszkedését a Senior Kör 
révén. 

Jogai és kötelezettségei alapján 
tagokat delegál a Kar legfelsőbb 
döntéshozó szervébe, a Kari 
Tanácsba, és részt vesz annak 
állandó, valamint eseti bizottságai-
nak munkájában. Belső feladatainak 
szervezésére referenseket és 
felelősöket nevez ki a különböző 
tématerületek élére. 

A HK-n belül jelenleg az aláb-
bi posztokkal találkozhattok: 
Elnök, Alelnök, EHK delegált (2 
fő), Oktatási referens, Pályázati 
referens, Szociális referens, 
Gazdasági referens, Kollégiumi 
referens, Hallgatóicsoport-felelős, 
Kommunikációfelelős, Külügyi 

felelős, Hallgatói Gazdasági 
Bizottság-vezető, Hallgatói 
Szociális Bizottság-vezető, 
Rendezvényfelelős, Senior Kör-
vezető, Gólyatanács-elnök, 
Működésifelelős. 

Az egyes posztokra választott 
képviselők személyéről a HK a 
Tisztújítást követő Alakuló ülésén 
dönt. 

Tipp: a HK jogairól, működéséről 
és tevékenységéről bővebben az 
alábbi linken olvashattok: http://
epiteszhk.bme.hu/HK/mukodes
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A hallgatói képviselők 
személyéről

a HK Tisztújítása során valamennyi, a BME 
Építészmérnöki Karra beiratkozott és aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 
választó, és választható. 

Legfeljebb 13 jelöltre lehet szavazni a 
Szavazólapon (különben a szavazat érvény-
telen), és az abszolút sorrend alapján a 13 
legtöbb szavazatot kapó induló nyer majd el 
képviselői mandátumot. 

A Képviselet, és egyben a KHÖK elnökének 
megválasztására a HK külön pályázatot ír 
ki. Az Elnöki pályázati időszak lezárultával a 
Tisztújító Szavazáson mandátumot nyert HK 
tagok választják meg az Elnököt, aki ezáltal a 
Képviselet 14. szavazati jogú tagjává válik.
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A Hallgatói Szociális 
Bizottság tagjairól
a HK mellett a HÖK másik választott testülete a Hallgatói 
Szociális Bizottság (HSZB), melynek tagjai részt vesznek 
a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat és a Kollégiumi 
férőhelypályázathoz szükséges szociális pályázatok 
elbírálásában. 

A HSZB jelenleg 10 fős, elnöke a HK mindenkori Szociális 
referense, további 9 tagját pedig a Tisztújító Kari Hallgatói 
Szavazáson választják meg a KHÖK tagjai. Fontos tehát 
tudnotok, hogy a döntés ezúttal is a ti kezetekben van: a 
Képviselők mellett ti választjátok meg azokat a hallgatókat, 
akik elbírálják majd a szociális ösztöndíj pályázataitokat. 

Idén legfeljebb 10 HSZB-jelöltre lehet szavazni a 
Szavazólapon, akik közül a szavazati sorrendben első 10 
helyen álló hallgató válik a HSZB tagjává. 

Gólyatanács
A Tisztújítással egyidőben zajlik a Gólyatanács tagok 
jelentkezése is, akik nem választás útján kerülnek az első 
évfolyam érdekképviseleti testületébe, hanem csak jelent-
kezniük kell a megadott határidőig. A szervezet létszámának 
nincs felső korlátja, bármely elsőéves hallgató jelentkezhet. 
A Gólyatanács (GT) célja, hogy tagjai az átlagosnál jobban 
belelássanak a KHÖK vezető testületei és a kari közélet 
működésébe, megértsék annak lényegét, és a jövőben aktív 
tagjaivá váljanak. A gyűlések során hasznos tudást lehet 
szerezni az Egyetem általános működésével kapcsolato-
san is. A leendő Gólyatanácsosok bemutatkozó szövegeit 
szintén elolvashatjátok a HK honlapján.
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A Kari Hallgatói Szavazás a 
KHÖK legmagasabb döntés-
hozó fóruma, amelyet évente 
legalább egyszer össze kell 
hívni tisztújítás céljából, tan-
évenként október 1-jéig - ez a 
Tisztújító Szavazás. 

A Kari Hallgatói 

Szavazásról
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A Szavazás 
szabályai
A Tisztújító Szavazás eredményét a 
Szavazási Bizottság állapítja meg, a 
képviselőjelöltek és a HSZB-jelöltek 
esetében is az abszolút sorrend 
alapján, évfolyamtól függetlenül. 

Az eredményt a Szavazás lezárását 
követő 8 napon belül nyilvánosság-
ra kell hozni a HK hivatalos infor-
mációs csatornáján, azaz a hon-
lapján, továbbá értesíteni kell a Kar 
dékánját és az Egyetemi Hallgatói 
Képviseletet. 

Az eredmény ellen, annak kihir-
detését követő 3 napon belül, 
szabálysértésre hivatkozva lehet 
fellebbezni a Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottságnál. Az új HK felállásáig 
az előző ciklus testülete látja el a 
hallgatói érdekképviseleti felada-
tokat. Idén a HK alakuló ülésére 
október 4-én 19:00-kor kerül sor. 

A Kari Hallgatói Szavazás hatás-
köre továbbá saját Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfoga-
dása, illetve módosítása, és egyéb 
döntések meghozatala is lehet. A 
titkos Szavazáson a Kar teljes idejű 
képzésében résztvevő (azaz nappali 
tagozatos, aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező, nem dokto-
randusz) hallgatóinak van szavazati 
joga, akik a választási névjegyzék-
ben is szerepelnek. Ennek meg-
tekintésére a Szavazás előtt a HK 
irodájában és a HK honlapján van 
lehetőség. 

A Szavazás legalább 5 munkanapon, 
de legfeljebb 14 napon át tart, és 
szükség esetén meghosszabbítható. 
A voksaitokat 2021. szeptember 20. 
és szeptember 30. között lesz lehe-
tőségetek leadni online. A szavazó 
felülethez a Egységes Tanulmányi 
Rendszeren (NEPTUN) keresztül, 
az Ügyintézés menüpont alatt a 
Kérdőívek fülre kattintva juthattok 
hozzá. 

A Kari Hallgatói 
Fórum
A Tisztújító Szavazás előtti egy 
héten belül Kari Hallgatói Fórumot 
kell tartani, amin bemutatkoznak 
a Hallgatói Képviselet (HK) jelölt-
jei, illetve a HK beszámol az előző 
ciklusban végzett munkájáról. Erre 
idén szeptember 20-án kerül sor. 

Az idei Szavazási Bizottság 
tagjai: 
Elnök: Berta Balázs
A Dékán által delegált oktató: 
Lassu Péter 
EHK-delegált: Radácsi Kristóf 
(GPK) 
Felkért tagok: Begyik Viktória, 
Kulcsár Eszter, Mezei Csongor, 
Szöllősi Fanni 
Elérhetőség: valasztas@epi-
teszhk.bme.hu
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A következő oldalakon a 
Hallgatói Képviselet jelölte-
inek  rövid bemutatkozásait 
olvashatjátok. 
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Sziasztok!

Antal Jázmin vagyok, harmadéves 
építész hallgató. Ha megkérdezik, hogy 
miért vagyok a Hallgatói Képviselet 
tagja, akkor egyből azt felelem, hogy 
azért, hogy segíthessem a hallgató-
társaim, és a közélet minél aktívabb, 
hasznosabb tagjává szeretnék válni, 
ezért szeretném a tőlem telhető leg-
többet megtenni, a közélet különböző 
részein szerepet vállalni.

Az első évem alatt rengeteg tapaszta-
latot és tudást szereztem, megismer-
tem a Képviselet működését, feladatait, 
és ráláttam a közéletet alakító hát-
térfolyamatokra. Idén márciusban a 
Képviselőtársaim bizalmat szavaztak 
nekem a Szociális referensi feladatkör 
ellátására. Ez nagy lépés volt szá-
momra, hiszen a bírálói tevékenység 
eddig ismeretlen volt, illetve az új 
rendszer megismerése is nehezítette a 
zökkenőmentes munkát. Szerencsére, 
teljes mértékben támaszkodhattam a 
nálam tapasztaltabb allgatói Szociális 
Bizottságra, akikkel együtt megfe-
lelően felkészültünk fel a vizsgákra, 
majd nagy lendülettel vágtunk neki az 
időszaknak. 

A nehézségek ellenére úgy érzem, 
hogy a szívemhez szól ez a feladatkör, 
törekszem arra, hogy ezt a lelkesedést 
fenntartsam és a nehézségek ellenére 

szeretném tovább folytatni a Bizottság 
vezetését. A következő ciklusban a 
csapat frissítésével szeretnék foglal-
kozni és az egyenletes munkamegosz-
tásra törekedni. A hallgatók irányába 
igyekszem a legtöbbet beletenni ebbe 
a munkába, hogy a minél problé-
mamentesebb legyen a pályázás és 
gyorsabban haladjon a bírálás.

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem, 
hogy elnyerem bizalmad!

Antal Jázmin
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Sziasztok!

Dézsi Dániel vagyok, másodéves 
építészhallgató. Már középiskolás 
éveimben is aktívan részt vettem több 
különböző közéleti tevékenységben. 
Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy az 
egyetemi éveim alatt is aktív szeretnék 
maradni ilyen téren.

Tavaly jelentkeztem a Gólyatanácsba, 
ahol rengeteg ismeretet sikerült 
elsajátítanom az Egyetem és a Kar 
felépítéséről, működéséről és még 
jobban elkezdett érdekelni a Hallgatói 
Képviselet.

Idén abban a szerencsében részesül-
tem, hogy az 1-es tankört segíthetem 
Seniorként. Ebből adódóan már 
rendelkezem egy alapvető ismerettel 
a Karról, ezt bővíteni szeretném a HK 
által.

Köszönöm, hogy elolvastad és remé-
lem elnyerem a bizalmadat!

Dézsi Dániel
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Sziasztok!

Fukk Sára vagyok, idén másodéves 
hallgató, így most először van le-
hetőségem jelentkezni a Hallgatói 
Képviseletbe. A közélet már gólyaként 
is nagyon lenyűgözött, már akkor 
tudtam, hogy én is részese szeretnék 
lenni az ezt építő és formáló munká-
nak. A Gólyatanács által volt alkalmam 
megismerni a HK működését és mun-
káját, részt vehettem néhány ülésen 
is. A második félévben a Senior Körbe 
is bekapcsolódtam, így mostanra, nagy 
örömömre már az ötös tankör senior-
jaként is segíthetem a közösségünket. 

Nagyon remélem, hogy munkámmal 
hasznos tagja lehetek a karnak.

Köszönöm, hogy időt szántál a bemu-
tatkozásom elolvasására, és megtisz-
telsz a bizalmaddal!

Fukk Sára
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Sziasztok!

Jagudits Enikő vagyok, negyedéves, 
tervezői specializáción lévő hallgató. 
Először 2019-ben jelentkeztem a 
Hallgatói Képviseletbe.

Az első félévemben többféle terület 
feladataiban, projektjeiben segédkez-
tem, majd januárban Hallgatóicsoport-
felelősként folytattam tevékenysé-
gemet. A posztot októberben adtam 
tovább, ezután az oktatási terület 
irányába mozdultam el. Először főként 
egy munkacsoport feladatainak 
összefogásával foglalkoztam, melynek 
keretei között egy tárgygráfot készült. 
A projekt célja, hogy elősegítsük a hall-
gatók eligazodását a tárgyak egymásra 
épülésének bonyolult rendszerében. 
Ennek kifutása hosszú munka után, 
hamarosan várható.

2021 januárja óta az oktatási referens 
feladatkörét látom el. A tavaszi félév 
egyrészről a betanulásról, a Karon 
folyamatban lévő változtatási törek-
vések megismeréséről (pl. speciali-
záció-választás körüli módosítások), 
bekapcsolódásról szólt. Másrészről új 
projektekkel kezdtem el foglalkozni 
a belső bizottság segítségével. A 
Képviselet honlapján megjelenő anya-
gokat frissítettük, bővítettük, igyekez-
tünk könnyebben befogadhatóvá tenni 

(mintatanterv kivonatok, előtanulmányi 
rendek, Gy.I.K.) számotokra.

A következő ciklusban szeretnék 
továbbra is az oktatási referensi poszt-
ban tevékenykedni. Kiemelt célnak 
tartom a specializáció-választás téren 
már megindult változásokról való 
kommunikáció továbbgördülésének, 
és ezek gyakorlatba fordításának 
elősegítését.

Köszönöm, hogy elolvastad. Gyere el 
szavazni!

Jagudits Enikő
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Sziasztok!

Koronczai Fanni vagyok, harmadéves 
építész hallgató, és idén másod-
jára indulok a Hallgatói Képviselet 
Tisztújításán. Az első ciklusom fő céljai 
a HÖK-rendszer megismerése, valamint 
általános tudás- és tapasztalatszer-
zés volt. Novemberben a képviselők 
bizalmat szavaztak nekem, ennek kö-
szönhetően megválasztottak Működési 
felelősnek, ezzel együtt pedig tanács-
kozási jogú tagnak, márciustól pedig 
mandátumos képviselőként folytattam 
a feladataimat a Képviseletben.

Működési felelősként a legnagyobb 
projektem az új HK honlap befejezése 
volt, ami már az idei tanévben el is 
indult, és Ti is megismerhettétek. A 
posztom ellátásán kívül nagy hangsúlyt 
fektettem a belső bizottságainkon való 
aktív munkára, amely által szélesedett 
tudásom főként kollégiumi és oktatási 
területeken. Részt vettem a Nyílt Nap 
és az Educatio szervezésében, illetve 
lebonyolításában, ezen kívül kisebb 
feladatokban segítettem a többi 
képviselő munkáját. Ezeket az ismere-
teket szeretném a jövőben fejleszteni, 
és segíteni a képviselet munkájának 
hatékony működését.

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem 
sikerül elnyernem a bizalmad!

Koronczai Fanni
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Sziasztok!

Macsek Kata vagyok, jelenleg ötödéves, 
tervezői szakirányos építész hall-
gató. Idén negyedszer jelentkezem 
a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. 
Jelenleg én töltöm be a Hallgatói 
Képviselet elnöki pozícióját, melyhez 
ismételten szeretném kérni a bizal-
matokat és a támogatásotokat. A HÖK 
Alapszabály értelmében az elnöki 
feladatok ellátására elegendő lenne 
az Elnöki pályázaton jelentkezést 
benyújtani, amelyről majd az új ciklus 
Képviselete fog dönteni. Azonban 
úgy gondolom, hogy az eddigi HK-s 
teljesítményemről és személyemről a 
Ti véleményetek ugyanannyira fontos 
számomra, ezért indulok el a képvise-
lői-választáson is.

Az eddigi képviseleti tevékenységemről 
részletesebben és jövőre vonatkozó 
céljaimról az elnöki pályázatomban 
olvashattok.

Megtisztelnétek, ha idén újra bizalmat 
szavaznátok!

Macsek Kata
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Sziasztok!

Az első évem hallgatói képviselőkét 
fordulatokkal teli volt. Miután megvá-
lasztottak kollégiumi referensnek, 1,5 
hónappal később bezárták a kolikat, 
a hallgatók többségét kiköltöztet-
ték, ezáltal a munkám nagy része is 
megszűnt. Igyekeztem ezt az időszakot 
produktívan eltölteni, több projekt 
lefuttatásával is, melyeknek talán még 
nincs meg a látványos része, ennek 
ellenére igyekeztünk jobbá tenni a 
kollégiumi életet ebben az időszakban. 
A nyár eljövetelével azt gondoltam 
rendeződni fog a helyzet, szokványos 
munkát végezhetek kollégiumi refe-
rensként. Azonban az őszi felvételi, 
és különösképp az Eucharisztikus 
Kongresszus okozta bizonytalanságok 
újra soha nem látott helyzeteket al-
kottak. Ezt az elmúlt 1 évet próbáltam 
én minél gördülékenyebben elvégezni, 
közben átörökíteni ezeket a tapaszta-
latokat egy gondmentes félévre. 

Amennyiben bizalmat szavaztok ne-
kem, szeretném befejezni az elkezdett 
projekteket, illetve továbbra is dolgozni 
azon, hogy a kollégium a mostaninál is 
szerethetőbb hely legyen.

Mudra András László
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Sziasztok! Paulik Panna vagyok, har-
madéves építész hallgató, idén indulok 
másodszor a Tisztújításon. A tavalyi 
évben mandátumos képviselőként 
kezdhettem el pályafutásomat, és a 
Képviselet bizalmat szavazott nekem 
a Rendezvényfelelősi posztra. Bár az 
elmúlt másfél év nagyban eltért az 
eddigiektől, bízom benne, hogy idén 
visszatérhetünk a megszokott kari 
élethez egy felkészült Rendezvény 
Csoport segítségével, akikkel a távok-
tatás ellenére is folytattuk a készülést 
az offline rendezvényekre.

Ha bizalmat szavaztok nekem, a 
továbbiakban is ezen a téren szeretnék 
leginkább tevékenykedni, de a többi 
területbe is szeretnék jobban belelát-
ni, leginkább különböző projekteken 
keresztül.

Fontosnak tartom a kari közélet-
ben való aktív szerepvállalást, a 
szabadidőm nagy részében ezzel 
foglalkozom.

Idén nyáron először szervezhettem 
meg a Kari Tábort, ahol rengeteg ta-
pasztalatot szereztem és emiatt újult 
lendülettel és lelkesedéssel tekintek 
az elkövetkező évre. Mivel már az 
alatt a rövid idő alatt is amit eddig az 
Egyetemen töltöttem rengeteg mindent 
kaptam a Kartól, ezért a továbbiakban 
is szeretnék tenni a hallgatókért és se-
gíteni a kar jobbá tételében a Hallgatói 
Képviseleten keresztül.

Köszönöm, hogy végigolvastad! Ne 
felejts el szavazni!

Paulik Panna
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Sziasztok!

Szabó Dániel vagyok, Karunk hatodéves, 
osztatlan képzésen levő hallgatója. A 
Kari Hallgatói Képviseletnek 2017 óta 
vagyok tagja, ahol számos feladatkör-
nek voltam felelőse: lehetőségem nyílt 
az adminisztratív feladatokat ellátni 
Működési felelősként; másodévesként 
az akkori Erasmus+ felelősi feladatkört 
fejlesztettem, bővítettem a hatáskört 
mind kari, mind pedig egyetemi szin-
ten. Ezek mellett 2 évig voltam Senior 
Kör-vezető, ahol fontosnak tartottam 
– a hagyományok tisztelete mellett – 
egy stabil rendszer kiépítését, amely 
beteljesülését bár a COVID-19 megaka-
dályozta, hiszem, hogy hosszútávon 
fontos dolgok kezdtek kicsírázni,akár 
az Alumni rendszer kialakulására, akár 
a SKOCS megkomolyodására gondolok.

2020-ban kerültem az Egyetemi 
Hallgatói Képviseletbe, ahol kezdetben 
aktív szerepet vállaltam majdnem 
minden bizottság munkájában, rövid 
időn belül a Külügy és Erasmus felelősi 
feladatkörre kaptam felkérést.

Ekkor lehetőségem nyílt egyetemi 
szinten foglalkozni a külföldi hallgatók 
érdekképviseletével, a nemzetközi 
ösztöndíj pályázatok fejlesztésével, 
nem utolsó sorban a 8 kar együttmű-
ködését szorgalmazva létrehoztam 
a Külügyi Bizottságot, amely azóta is 
egyre több szerepkörhöz jut a nemzet-
közi témákban. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy az EELISA program BME-s 
munkacsoportjaiban és a Koordinációs 
Testületében is részt vesznek hallga-
tók, de ugyanezt tudom elmondani a 

Nemzetközi Alumni Projekt kapcsán, 
ahol sikerült minden egyes munka-
csoportban elérni, hogy hallgatók is 
tevékenykedhessenek.

Tavaly szeptemberben az EHK elnöke 
felkért az alelnöki feladatkör ellátására, 
amelynek az elmúlt egy évben legjobb 
tudásom szerint próbáltam eleget ten-
ni, eközben folytattam a külügyi téren 
folyó feladatok koordinálását. Jelenleg 
az EHK-n belül a tanulmányokhoz, 
oktatásszervezéshez kötődő feladato-
kat látom el, ahol számos megrekedt 
projekt vár megoldásra, mint például 
az OHV felülvizsgálat, Jegyzetírói 
pályázat kérdésköre. Hiszem, hogy az 
eddigi években felhalmozott tudás és 
szemléletmód segíthet ezen projektek 
befejezéséhez, amelyhez ezúton kérem 
támogatásotokat!

Remélem, hogy találkozunk a Fórumon, 
ahol válaszolhatok a felmerülő 
kérdéseidre!

Szabó Dániel

19



Sziasztok!

Szarvas Léna vagyok ötödéves építész 
hallgató, idén negyedjére indulok a 
Hallgatói Képviselet Tisztújításán.

A Képviseleten belül, korábbi éveim 
során a Hallgatói Gazdasági Bizottság 
vezetőjeként tevékenykedtem és az, 
ez idő alatt szerzett tapasztalato-
mat a bizottság tagjaként mindmáig 
kamatoztatom. A poszthoz kapcsolódó 
munkásságom alatt törekedtem arra, 
hogy egyfajta rendszert vigyünk a közös 
munkánkba. Ennek főbb elemei az 
utánpótlás, a mentorprogram, partneri 
kapcsolatok kibővítése, illetve a belső 
működés rendszerezése voltak.

Tavaly októbertől a Képviselet Külügyi 
felelőseként munkálkodom. Az 
Erasmus pályázási időszakot a kisebb 
nehézségek ellenére nagyon élveztem, 
valamint újdonság volt számomra más 
kari vezetőkkel és más kari hallgatói 
képviselőkkel együttműködni. Ebben a 
posztban új kihívást jelentett számom-
ra az újonnan alapult külföldi építész 
Hallgatói Képviselettel való kapcsolat 
kiépítésének megkezdése. Eddig 
átsegítettem őket az alapulás kezdeti 
nehézségein, és a továbbiakban is 
szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a 
két Képviselet közötti tudásátadás 
megvalósulására. Továbbá a posztnak 
köszönhetően betekintést nyerhettem 
egy egyetemi szintű projektbe, aminek 
aktív tagja lehettem.

Az utóbbi időben az oktatás terüle-
tére igyekeztem nagyobb betekintést 
nyerni, bizottsági és projekt szinten, 

ezzel segítve a Képviselet munkáját. A 
Képviselőként eltöltött éveim során 
sok tapasztalatra tehettem szert, ezért 
is fontosnak tartom a kari közélet 
utánpótlásának sorsát is.

A következő ciklusra a célom a 
megkezdett projektjeim befejezése, 
a megszerzett tudásom teljeskörű 
átadása és a Képviselet munkájának 
segítése mindenféle területen. Továbbá, 
mint már említettem, szeretnék aktív 
szerepet vállalni az utánpótlás kialakí-
tásában is.

Köszönöm, hogy elolvastátok, és ha 
bizalmat szavaztok nekem!

Szarvas Dorina Léna
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Sziasztok!

Tóth Dávid vagyok, harmadéves 
hallgató az Építészmérnöki Karon, idén 
másodszor adom le pályázatomat 
a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. 
Gólyakorom óta érdekelt a hallgatók 
érdekeiért történő szerepvállalás, és a 
közösségi élet ápolása.

Számos öntevékeny kör tagjaként 
előző HK-s évadomat mandátumos 
képviselőként kezdtem meg. Az őszi 
félévet projektekben való aktív sze-
repvállalással töltöttem. Ez az időszak 
szolgált arra is, hogy minél nagyobb 
HK-s tudást felhalmozzak. A tavaszi 
félévre fordulva jelentkeztem a Senior 
Kör-vezetői pozícióra, amelyet február 
óta töltök be. Az idén felhalmozott 
tapasztalataimat szeretném kamatoz-
tatni a következő évad során is, és hi-
báimból tanulva folytatni a Körvezetői 
tevékenységet. 

További célkitűzésem a tárgylexikon 
projekt befejezése, amellyel az elmúlt 
félévben hatalmas utat jártunk be, és 
egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy 
e munkánk eredményét végre Ti is 
hasznosíthassátok.

Köszönöm, hogy elolvastad gondola-
taimat. Remélem, idén is alkalmasnak 
találtok érdekeitek képviselésére.

Tóth Dávid
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Sziasztok!

Vigyikán Vince vagyok, harmadéves 
hallgatótársatok. Idén indulok másod-
jára a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. 
A 2020/2021-es ciklusban kezdetben 
póttagként, márciustól pedig tanácsko-
zási jogú tagként tevékenykedhettem.

Ez idő alatt a fő területem a kommu-
nikáció és PR volt, szerettem volna a 
hallgatókat minél gördülékenyebben 
tájékoztatni az őket érintő változások-
ról és lehetőségekről. Úgy gondolom, a 
távoktatás során előtérbe kerültek a 
Képviselet ilyen irányú kötelességei és 
úgy érzem, sikerült benne fejlődnünk. 

Az állandó feladatköröm mellett min-
dig szívesen vettem részt kisebb-na-
gyobb projektekben vagy dolgoztam a 
referensek keze alá, főleg akkor, ha úgy 
láttam, hogy a végeredmény a hallgató-
sághoz is eljut. Ezek közé a projektek 
közé tartozott például az Év oktatói 
szavazás, az oktatási GyIK aktualizá-
lása vagy a dékánválasztáshoz kötődő 
feladatok elvégzése.

A következő ciklusban is szeretném el-
vállalni a kommunikációfelelős posztot, 
mellette pedig folytatnám a munkát 
a belső bizottságokban és projektek-
ben, remélhetőleg már mandátumos 
tagként.

Köszönöm, ha sikerült elnyernem a 
bizalmatokat és köszönöm, hogy részt 
vesztek a szavazáson!

Vigyikán Vince
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Walton Mihály vagyok, ötödéves hallga-
tó, idén negyedik alkalommal adom be 
a pályázatomat a Hallgatói Képviselet 
Tisztújításán. Az itt töltött egyetemi 
éveim során aktív résztvevője voltam a 
közéletnek, melyet igyekeztem a HK-s 
tevékenységemmel segíteni, jobbá 
tenni.

Két éven keresztül vezettem a 
Rendezvény Csoportot, ezt a feladatot 
a múlt ciklus elején adtam át. Két 
alkalommal szervezhettem meg a 
Kari Tábort, és korábban a - két másik 
karral közösen szervezett - Gólyabál 
kari főszervezője lehettem.

A Képviselet a tavalyi gazdasági év 
elején szavazta meg nekem a bizalmat, 
hogy gazdasági referensként tevékeny-
kedhessek, melyből sokat tanultam a 
bő másfél év során és sikeresen tudtuk 
venni az elmúlt időszakok okozta 
változékonyság miatti akadályokat. 
2020-as nyár közepén a Képviselet 
az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe 
delegált, ahol azóta a MŰHELY újság 
felelőse lettem, illetve más, kisebb 
feladatokkal foglalkoztam, többek 
között grafikai feladatokkal, oklevelek, 
reklámanyagok, MŰEPER lógó kitalálá-
sa, elkészítése köthető a nevemhez. Ha 
bizalmat szavaztok nekem, szeretném 
átadni a gazdaság terén megszerzett 
tudásomat, valamint tovább segítené-
lek Benneteket EHK-delegáltként.

Az elmúlt bő másfél év sok akadályt 
görgetett mindannyiunk elé, akik a 
közéletben szeretnénk otthonosan 
mozogni. Remélem, hogy az előttünk 
álló egy évben az építészkar pezsgése 
újra visszatérhet a Bercsényi és a K 
épület falai közé. Szeretnélek segíteni 
a Titeket a HK-ban és az EHK-ban vég-
zett munkámmal, hogy minél jobban 
megtapasztalhassátok azt a sok jót, 
amit az elmúlt évek során átélhettem.

Köszönöm, hogy elolvastad! Ne felejts 
el szavazni!

Walton Mihály
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Sziasztok!

A nevem Zakor Fruzsina, jelenleg a 
Kar negyedéves hallgatója vagyok. Az 
elmúlt két évben a Hallgatói Képviselet 
tagja voltam, ahol pályázati referensi 
feladatokat láttam el, illetve tavaly 
október óta a Képviselet alelnökeként 
is tevékenykedem. Ebből kifolyólag a 
többi területre is nagy rálátásom nyílt, 
igyekeztem mindig jelen lenni, és a 
lehető legtöbb helyzetben segédkezni.

A közéletben való aktív szerepvál-
lalást mindig fontosnak tartottam, 
Képviselőként és Seniorként is nagyon 
a szívemhez nőtt az itteni légkör és 
hallgatóság.

Ahogy mindannyian, úgy a Képviselet 
is egy hosszabb nehéz időszakon van 
túl, amely során úgy gondolom, hogy 
mindig törekedtünk a ránk bízott 
feladatok a hatékony ellátására. Persze 
sok helyen akadtak nehézségek és 
problémák, de azt hiszem, egy szer-
vezet életében sem haladhat mindig 
minden zökkenőmentesen, így ezek 
a csapatmunka velejárói. A következő 
időszak továbbra is nagy rugalmassá-
got és megértést kíván majd mindenki 
részéről, de a Képviselet elsődleges 
célja, hogy ekkor is a hallgatók rendel-
kezésére tudjon állni.

A továbbiakban ezen elvek alapján 
szeretnék az eddigi feladatköreimben 
tevékenykedni, nagy hangsúlyt fektetve 
a pályázatok felülvizsgálatára és a 
Képviselet összetartására.

Remélem, hogy elégedettek vagytok az 
eddigi tevékenységemmel és bizalmat 
szavaztok nekem a folytatáshoz!

Köszönöm, hogy elolvastátok!

Zakor Fruzsina
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Sziasztok!

Zalányi Eszter Boróka vagyok, harma-
déves hallgató a Karunkon. A tavalyi 
év során a hallgatóicsoport-felelős 
feladatkört láttam el a képviseletben 
és ezt a tevékenységem szeretném is 
folytatni.

Számomra sokat jelent a kari közélet 
és úgy érzem, hogy feladataim el-
végzésével ennek a közéletnek a kis 
mozgatórugóit segíthetem. Ugyanakkor 
ebben a sokszínű, kihívásokkal és 
lehetőségekkel teli posztban megtalál-
tam a helyem.

Az elmúlt időszakban az online 
körülmények ellenére is sikerült kisebb 
változásokat elérni, de reményekkel és 
tervekkel teli szívvel állok az idei tanév 
előtt.

Zalányi Eszter Boróka 
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A következő oldalakon a 
Hallgatói és Szociális Bizottság 
jelöltjeinek rövid bemutatkozá-
sait olvashatjátok. 
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Sziasztok!

Antal Jázmin vagyok, jelenleg a 
Hallgatói Képviseletben tevékeny-
kedem a szociális referensi poszton, 
mely a HSZB-vel kéz a kézben jár. 
Nekem a nyáron volt az első bírálói 
félévem, ezáltal rengeteg tapasztalatot 
és tudást szedtem magamra ahhoz, 
hogy a következő időszakot még 
zökkenőmentesebben tudjuk csinálni. 
A szívemen viselem a HSZB sorsát, 
célom a bizottság összetartása egyen-
letesebb munkamegosztással, illetve a 
pályázók segítése, megismertetése az 
új pályázási felülettel, az új igazoláslis-
tával, hogy minél problémamentesebb 
legyen az új időszak. Ennek érdekében 
mégtöbbet fogok tanulni és újabb 
lendületet meríteni, majd teljes erővel 
nekivágni a téli időszaknak!

Köszönöm, ha megtisztelsz 
bizalmaddal!

Antal Jázmin
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Sziasztok!

Dáni Eszter vagyok, elsőéves építész 
hallgató. Bár ez az első évem a Karon, 
a BME-n már negyedik, így a szociális 
pályázatok bírálásában is részt tudtam 
venni korábban. A TTK HK-ban szoci-
ális referensként tevékenykedtem 1,5 
évig, majd ezt követően az Egyetemi 
Hallgatói Képviseletben szociális 
juttatási referensként, az Egyetemi 
Szociális Bizottság elnökeként pedig 
1 évig foglalkoztam a szociális pályá-
zatokkal egyetemi szinten, koordi-
náltam azok bírálását és kezelését a 
Bizottsággal közösen.

A szociális pályázatok területe, a 
bírálás és a hallgatókkal való kommu-
nikáció nagyon a szívemhez nőtt. Úgy 
érzem, ez az a terület, ahol leginkább 
tudunk egymásnak és hallgatótársa-
inknak segíteni. Empatikus személynek 
tartom magam, aki törekszik a haté-
konyságra, illetve az eddigi tapasz-
talataimmal szívesen segíteném a 
Hallgatói Szociális Bizottság munkáját.

Bizalmatokat előre is köszönöm!

Dáni Eszter
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Sziasztok!

Fukk Sára vagyok, másodéves hallgató 
a karon. A Bizottságba azért szeretnék 
jelentkezni, hogy segíthessem hallgató 
társaim. Legjobb tudásom szerint sze-
retnék részt venni a HSZB munkájában, 
ezáltal gördülékennyé téve a pályázási 
folyamatot.

Köszönöm, ha bizalmat szavaztok 
nekem!

Fukk Sára

29



Sziasztok!

Léber Lilien vagyok, negyedéves a 
Karon. 2019 őszén jelentkeztem először 
a Hallgatói Szociális Bizottságba, azóta 
igyekszem munkámat lelkiismerete-
sen és teljes odaadással végezni. Bár 
az ösztöndíjrendszer újradefiniálása 
mindenkinek okozott némi nehézséget, 
úgy gondolom, hogy ezen időszak alatt 
is nagyon sokat fejlődtem. Szeretném 
a továbbiakban is az eddig megszerzett 
tudásomat és tapasztalatomat kama-
toztatni, a hallgatókat támogatni.

Remélem, hogy újra bizalmat szavaz-
tok nekem, és tovább segíthetem a 
Bizottság munkáját!

Léber Lilien
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Sziasztok!

Paulik Panna vagyok, harmadéves 
hallgató a karon. Már korábban is 
érdekelt a Hallgatói Szociális Bizottság 
és idén volt alkalmam végignézni 
egy bírálási időszak lezajlását, és 
rájöttem, hogy szívesen részt vennék 
akár már a következőben bírálóként. 
Legfőbb motivációim, hogy ilyen téren 
is segíthessem a hallgatókat, illetve 
szeretném jobban átlátni az új rend-
szer működését.

Remélem sikerül elnyernem a bizalma-
tokat, gyertek el szavazni!

Paulik Panna
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Sziasztok!

Péczeli Panna vagyok, a kar ötödéves 
hallgatója. Már 5. féléve jelentkezem 
a Hallgatói Szociális Bizottságba, és 
veszek részt a testület munkájában. 
Sokat tanulhattam, és igyekeztem 
segítségére lenni hallgatótársaim-
nak a pályázatokkal kapcsolatos 
kérdésekben.

Szeretném még aktívabban folytatni a 
munkámat a testületben, és segíteni a 
Szociális referens munkáját is egyben.

Köszönöm, ha ehhez bizalmat szavaz-
tok nekem!

Péczeli Panna
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Sziasztok!

Szabó-Temple Marcell vagyok, negyed-
éves hallgató a Karon. Idén jelent-
kezek először a Hallgatói Szociális 
Bizottságba.

Két éves Hallgatói Képviselői pályafu-
tásom alatt többször is lehetőségem 
nyílt kisebb-nagyobb szinten bete-
kintést nyerni a szociális pályázatok 
világába, viszont úgy érzem, hogy most 
időm is engedi és motiváltságom is 
most érett meg arra, hogy komolyab-
ban kivegyem a részem a hallgatók 
ilyen szintű megsegítésében. Gólya 
korom óta mindig adok le Rendszeres 
szociális ösztöndíj pályázatot, és min-
dig is érdekelt ez a pályázati rendszer 
a másik oldalról.

Köszi, hogy elolvastad, remélem elnye-
rem bizalmatokat.

Szabó-Temple Marcell
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Sziasztok!

Tóth Borka vagyok, harmadéves hall-
gató a karon és egy éve aktív tagja a 
Hallgatói Szociális Bizottságnak.

Az elkövetkezendő időszakban sze-
retném az eddig szerzett tudásomat 
tovább bővíteni és még több tapasz-
talatot szerezni. Emellett szeretném 
tovább segíteni a Bizottság mun-
káját, valamint hallgató társaimat a 
pályázataikban.

Előre is köszönöm, ha bizalmat sza-
vaztok nekem!

Tóth Borka
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Sziasztok!

Tóth Regina Noémi vagyok, negyedéves 
építész hallgató, most fejeztem be a 
negyedik bírálói félévemet.

Fontosnak tartom, hogy az idei első 
bírálók mellett legyenek vén rókák is, 
hogy a szociális pályázás első sorban 
a hallgatók, de a bírálók és a szociális 
referens számára is gördülékenyen 
menjen. Az új rendszer kitapasztalása, 
a pályázási követelmények változása 
sok kihívást jelentett mindannyiónknak, 
ezért remélem, az új félévben több 
tapasztalattal, ismét a segítségetekre 
lehetek.

Éljetek mind a szavazás lehetőségével!

Tóth Regina Noémi
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Sziasztok!

Varga Sarolta vagyok, tervezői szak-
irányos hallgató a karon. A szociális 
pályázatok bírálásában már több 
éve részt veszek, idén ősszel is 
találkozhattatok velem a pályázat 
személyes bemutatásánál. A Hallgatói 
Képviseletben töltött éveim alatt is 
kifejezetten fontos volt számomra ez 
a terület, és hosszabb ideig szociális 
referensként a kari pályázatok koor-
dinálója és a bíráló csapat vezetője is 
voltam.

Továbbra is szeretném segíteni a a 
pályázatot leadókat a folyamatok-
ban, a megfelelő dokumentumok 
beszerzésében, ezért nagyon hálás 
lennék, ha idén is támogatnátok a 
tevékenységemet, és folytathatnám a 
Hallgatói Szociális Bizottságban való 
munkálkodást.

Varga Sarolta
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Sziasztok!

Zalányi Eszter Boróka vagyok, harma-
déves hallgató és harmadik alkalom-
mal jelentkezem a Hallgatói Szociális 
Bizottságba. Első alkalommal még 
csak figyelmes szemlélője voltam 
a Bizottság munkájának, viszont a 
legutóbbi pályázás során már aktív 
bírálóként segíthettem hallgatótársaim. 
Jó érzés számomra, ha másokon segít-
hetek és megkönnyíthetem számukra a 
pályázás folyamatát.

Zalányi Eszter Boróka
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Kari Papír, 2021. szeptember
Tisztújítási különszám
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