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Bemutatkozás: 

Gál Zalán vagyok ötödik féléves biomérnök BSc hallgató. A tanulmányaimat 2019 

őszén kezdtem meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán. 

Már általános iskolában is vonzott az érdekképviseleti tevékenység, azonban igazán 

csak a gimnáziumi éveim alatt lendültem bele, mint Iskolai Diákönkormányzat tag. 

Diákönkormányzati éveim alatt volt szerencsém sok rendezvényt szervezni a gimnázium 

diákjai számára, illetve rendszeres szervezője voltam a mindig nagy érdeklődésnek örvendő 

Gólyatábornak is, melyet egy alkalommal táborvezetői pozícióban is szerveztem. 

2019 őszén részt vettem a Gólyatanács alkalmain, ahol bepillantást nyertem az 

összetett kari közéletbe, illetve a Hallgatói Képviselet munkájába is, amelyről a HK nyílt 

gyűlésén még több ismeretet szereztem. A Hallgatói Képviselet később támogatta a titkári 

pozícióra való jelentkezésemet, ami által már elkezdhettem kisebb projektekkel foglalkozni, és 

részt vehettem az akkori mandátumos képviselők munkájában. 

A soron következő Tisztújításon a Hallgatóság bizalmat szavazott nekem, így  

mandátumos képviselőként folytathattam, vagy inkább kezdhettem tevékenységemet a 

Képviseletben. Az alakuló ülésen az Utánpótlás Bizottság vezetőjének, illetve Erasmus+ 

felelősi pozícióra kértek fel, amiket nagy örömmel elfogadtam, illetve az összes bizottság tagja 

is lettem, hogy minden területet kellőképpen átláthassak és segíthessek. Sajnos ekkor már 

javában tombolt a COVID-19 világjárvány, így minden tevékenységünket az online térben 

végeztük, azonban úgy gondolom, hogy a helyzet adta lehetőségeket kihasználva sikerült 

produktívan eltöltenünk a karantén időszakát. Fő projektem ebben az időszakban a külföldi 

hallgatók képviseletének fejlesztése volt, melyre az oktatási dékánhelyettes asszony kért meg 

minket. A nyári enyhítések során igyekeztünk összerázódni jelenlétben is a Képviselettel, 

továbbá kidolgoztam az őszi időszak utánpótlás tervezetét, amely nyitó eseményeként a 

Gólyatábor HK állomását próbáltam megreformálni. Az őszi időszakban sikerült legjobb 

tudásunk szerint hibrid módon megtartanunk a Gólyatanács alkalmakat, valamint a nyílt 

gyűlést, amelyen én adtam elő az érdeklődő első- illetve felsőbb éveseknek.  

Ugyancsak az őszi időszakban az a megtiszteltetés ért, hogy én lettem felkérve a 

megüresedett alelnöki tisztségre, amit nagy örömmel és megtiszteltetéssel fogadtam el.  



 

 

Azóta még nagyobb lendülettel igyekszem segíteni az Elnökség illetve a Képviselet 

munkáját, továbbá képviselni hallgatótársaim érdekeit felsőbb körökben is. 

Eddigi tevékenységeim a Karon: 

Már gólyaként is aktívan érdeklődtem a sokszínű kari közélet után, ezért is igyekeztem 

minél több nyílt gyűlésen részt venni. A Gólyatanács alkalmain és annak keretein belül 

megismerkedtem a legtöbb öntevékeny körrel és közéleti lehetőséggel. 

Az őszi időszakban először HK érdeklődőként rendszeresen részt vettem a tudásátadó 

előadásokon, illetve később titkárként már kisebb projekteket vállaltam és besegítettem a 

Képviselők nagyobb projektjeibe is. Már ekkor elhatároztam, hogy az esedékes tavaszi 

Tisztújításon szeretnék mandátumért indulni. 

Szintén 2019 őszén részt vettem az Ars Presso (AP) rendezvényszervező külső 

bizottság munkájában. Több AP által szervezett rendezvényen segédkeztem különböző 

feladatok elvégzésével, amelynek köszönhetően tevékenységem elismeréseként a legjobban 

dolgozó elsőéves oklevelet is megkaptam az Ars Presso vezetésétől. 

2020 tavaszán a Mentor Kör tagságra is méltónak találtak, így azóta még közelebbről 

tevékenykedem az első éves hallgatókért, hogy sikeresen kezdhessék meg tanulmányaikat 

Karunkon. Köri tevékenységem keretein belül vállaltam tankör vezetést, illetve aktívan részt 

vettem a gólyák számára szervezett programsorozaton. 

Végül 2020 áprilisában a Hallgatóság bizalmat szavazott nekem a Hallgatói Képviselet 

Tisztújító Szavazásán, így tovább folytathattam megkezdett tevékenységem, és új kihívásokba 

vethettem bele magam a képviseleten belül. 

Elsőként a legnagyobb feladatomnak a kari külügy megreformálását tartottam, amely 

a megelőző években sajnos meglátásom szerint nem kapott megfelelő figyelmet, így mind a 

magyar, mind a külföldi kari hallgatók számára szerettem volna még több lehetőséget 

biztosítani tanulmányaik elmélyítésében illetve lehetőségeik megismerésében. 

Erasmus+ felelősként én álltam a legközelebb a külügy területéhez, ezért úgy éreztem, 

hogy híjján egy erre külön kijelölt pozíciónak, én fogom vállalni a külföldi hallgatók 

képviseletét is, amit alapjaiból kellett megteremtenünk. Számos egyeztetés után az oktatási 



 

 

dékánhelyettessel, valamint az angol nyelvű képzésért felelős oktatóval, sikerült kialakítanunk 

egy hosszútávú koncepciót, amely nyomán el lehetett indulni. A projekt keretein belül angol 

nyelvre fordítottam a kari honlap aktuális félévre vonatkozó információit, ami akkor, a 

járványhelyzet miatt egy különösen fontos feladat volt. Elkészült továbbá egy angol nyelvű 

dokumentum a Martos Kollégium internethasználatáról is, melyet a készülő egységes 

kollégiumi portálra szántunk. Nagyon sok egyeztetés folyt egy átfogó, külföldi hallgatók 

igényeinek megismerésre hivatott kérdőív elkészítéséről, azonban a vírushelyzet, és a külföldi 

hallgatók hazakényszerülése megnehezítette ennek véglegesítését. 

Ugyancsak a külügyi terület kinevezett felelőseként részt vehettem az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet Külügyi Bizottságának munkájában, ahol a nyolc kar külügyi és Erasmus 

felelőseivel osztottuk meg tapasztalatainkat és dolgoztunk azon, hogy egységes és jó 

kommunikáció alakuljon a Hallgatósággal a külföldi ösztöndíj programokkal kapcsolatosan. 

Mindezen tevékenységek és fejlesztések eredményeként, a Képviselet is elérkezettnek 

látta az időt a külügyi terület megerősítésére, így a legutóbbi SzMSz módosítás után 

megalakulhatott a VBK Külügyi Bizottság (VKB), az Erasmus+ felelős pedig Külügyi és 

Erasmus+ felelősként tevékenykedhet onnantól. Bízom benne, hogy a jövőben még jobban 

kinövi magát a terület. 

Utánpótlás felelősként több ülést is tartottam a Képviselet számára, ahol igyekeztünk 

minél effektívebb gondolatokat megfogalmazni a kritikusan fontos Utánpótlási időszak 

javítására. Én úgy gondolom, hogy a Hallgatói Képviseletnek minden évben különös figyelmet 

kell fordítania az új képviselők bevonzására és oktatására, hiszen ebben áll, véleményem 

szerint, a hallgatói érdekképviseleti mozgalom jövője is. Igyekeztem tehát egy olyan tervezet 

kialakítására, amelyben a programok megragadják az elsőévesek figyelmét, azonban egyúttal 

meg is érteti velük a képviselői mandátummal járó felelősséget is. Nagy szerencsére a 

Képviselet engem támogatott a Tanköri Foglalkozások főszervezőjének is, ami megkönnyítette 

az Utánpótlás programok összehangolását a Tanköri órákon zajló ismeretátadással. A 

vírushelyzet természetesen ezen a területen is közbeszólt, azonban még a teljes lezárás előtt 

sikerült megtartanunk jelenlétben a Gólyatanácsok bevezető alkalmait, illetve a HK nyílt 

gyűlését is, melyen szép számmal vettek részt az érdeklődők. 



 

 

Az Oktatási Bizottság munkájában rendszeresen részt vállaltam, a lezárás időszakában 

számtalan online egyeztetést tartottunk, többek között heti szintű megbeszéléseket Dr. Székely 

Edit oktatási dékánhelyettessel. Ezeken a megbeszéléseken mindig igyekeztünk megvitatni az 

akkor még kezdeti távoktatás nehézségeit, és olyan megoldásokat javasolni, amely minden 

hallgató és oktató számára megkönnyítheti ezt a nehéz időszakot. Több kérdőív készült el 

szintén a távoktatás problémáinak és pozitívumainak felmérésére, melyek elkészítéséhez 

mindig igyekeztem megfogalmazni a saját gondolataimat is. Bicsár Rozália Oktatási referens 

szakértelmének hála, a bizottság sikeresen értékelte ki ezeket az adatokat és értékes 

információkat nyert az oktatás helyzetét illetően. 

A Kollégiumi Bizottság tevékenységében is igyekeztem mindig aktívan részt venni, 

hiszen a Martos Kollégium amellett, hogy otthont ad karunk hallgatóinak, egyben a kari közélet 

egyik középpontja is. A bizottsági üléseken mindig megfogalmaztam a különböző 

előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontomat. A bizottság nagyon jól működik véleményem 

szerint, ami főként Bazsó Bence áldozatos munkájának köszönhető, aki minden kollégiumot 

érintő kérdésben precíz munkát végez. 

Alelnökként számos új feladattal kellett megbirkóznom. Elsőként a HK iratkezelését 

kezdtem megismerni, hiszen hivatalos dokumentumaink iktatását én végzem jelenleg is. 

Ezügyben részt vettünk egy előadáson, amely során megismertük a hivatalos vonatkozó 

szabályzatot, illetve ezt egy belső tudásátadó során továbbadtuk az elnökséggel a Képviselet 

számára is. A papír alapú iktatást rendszereztem illetve visszamenőleg is ellenőriztem a 

korábban nyilvántartásba vett dokumentumokat 

A HK rendes üléseihez készülő napirend is az én feladatkörömbe tartozik jelenleg is, 

amit mindig igyekszem pontosan, időre elkészíteni. Az ülések emlékeztetőinek javítása és 

továbbítása az ellenőrző szervek felé egy további alelnöki állandó feladatom, ám szerencsére 

javításra egyre kevésbé van szükség, az emlékeztetővezetőnk, Szikszai Sára, pontosságának 

köszönhetően. 

2021 nyarán a vírushelyzet alakulása már lehetővé tette a Hallgatói Képviselet 

továbbképző hétvége megrendezését, melyet Vuics Mártonnal, a HK másik alelnökével, 

igyekeztünk minél tartalmasabbra szervezni, hiszen az ismételt karantén időszak után egy 



 

 

kitűnő lehetőségként kínálkozott arra, hogy személyesen is megismerkedhessünk legújabb 

képviselőinkkel. A hétévégén helyet kapott mind a szakmaiság, mind a kikapcsolódás, amire 

úgy gondolom minden résztvevőnek szüksége volt. 

A HK rendszerének és belső működésének fenntartása továbbá fejlesztése céljából 

több kisebb projektet végeztünk az elnökséggel, ilyen például az új projekteket tartalmazó 

táblázat, melyet mindig nyomon követek, vagy a ráérések figyelemmel kisérése céljából készült 

táblázatok. Úgy érzem a projektmenedzsment a Képviseletben vezényletem alatt hatékonyabb 

és eredményesebb lett 

Fontosnak tartom megemlíteni az EHK képviselőink munkáját, akikkel úgy gondolom 

minden aktualitást és teendőt meg tudunk tárgyalni, és közösen mind kari mind egyetemi 

szinten effektíven tudjuk képviselni hallgatóinkat. Szabó Kármen és Szalay Luca munkájára a 

jövőben is szeretnék támaszkodni. 

A Marketing Csoport munkájának eredményeként végre sikerült kialakítani egy 

egységes kari arculatot, melyből az egyik fő projekt koordinátoraként én is kivettem a részem, 

amit nagy sikernek könyvelek el. 

Jövőbeni terveim:  

A Képviselet belső működése, a HK közössége: 

  Az elmúlt képviselői és vezetői időszakom során nagyon sok folyamatot láttam 

végbemenni, illetve számos olyan belső problémát tapasztaltam, amelyet szeretnék 

megválasztásom esetén feloldani. Úgy érzem a COVID járvány miatt a Képviselet belső 

morálja is megcsappant, ezért szeretnék a jövőben több közös programot, több együtt eltöltött 

időt a Képviselet tagjaival, hiszen ez a csapat csak úgy tud effektíven és produktívan működni, 

ha igazán ismerjük azokat, akikkel egyébként céljaink és motivációink is közösek. 

  Nagyon fontosnak tartom, hogy megfogalmazzam azt a három alapelvet, ami mentén 

szeretnék elnökként tevékenykedni, és amit szeretnék majd elvárni a Képviselet tagjaitól is. 

Ezek a következők: Átláthatóság, Felelősség, Számonkérhetőség. Úgy gondolom, hogy 

szükségünk van egy olyan szintű bizalomra a Képviseleten belül, hogy mindenki azt érezhesse, 

tagja ennek a csapatnak, és mindenben ugyan olyan felelősséggel vesz részt, mint a többiek. 



 

 

Utánpótlás:  

A HÖK rendszerben mára általánossá vált a nagy fluktuáció, ami mostanság sajnos 

mindenhol fellelhető. Egy élhetőbb és tervezhetőbb rendszer létrehozásával ez megelőzhető. 

Egy komplex tudásátadó rendszer kialakítása már megjelent szervezetünkben, de ennek 

fejlesztése, kiegészítése és folyamatos frissítése szerepel céljaim között. Bízom benne, hogy az 

elkövetkező időszakban ez sikerülni fog és ennek köszönhetően az új képviselők hamarabb el 

tudják sajátítani a megfelelő tudást, így egy esetleges posztváltásból a hallgatóság semmit nem 

fog érzékelni. Emellett külön hangsúlyt szeretnék fektetni Gólyatanács további 

népszerűsítésére. Szerencsére jelenlegi Utánpótlás felelősünk nagy odaadással végzi munkáját, 

azonban a jövőben is szeretném, hogy egy már kiforrott és jól működő rendszer jöhessen létre 

még akkor is, ha egy hasonló  vírushelyzet alakul ki. Egy rendszer, mely megfelelő 

utánpótlásbázisként tud majd szolgálni az egész kari közélet számára, ezáltal minden érdeklődő 

hallgató, aki tenni szeretne a közösségéért minél hamarabb megismerkedhet az általunk végzett 

feladatokkal.  

A tanköri foglalkozást a továbbiakban is egy központi feladatként szeretném kezelni. 

Ebben továbbra is nagyban szeretnék támaszkodni a Mentor Körre, hiszen ők azok, akikkel a 

gólyák heti rendszerességgel találkoznak, és nagyon nagy segítséget nyújtanak mind a Hallgatói 

Képviseletnek, mind karunk hallgatóinak. A 2019-es és a 2020-as őszi félévek sok tapasztalatot 

biztosítottak mindannyiunk számára, még az online tanköri alkalmakat is megtapasztaltuk, 

amit, ha lehetséges elkerülnénk következő szeptemberben. A következő tanköri foglalkozás 

előtt ezekről a tapasztalatokról kell majd részletesen beszélnünk egy új és még jobb program 

kialakításának érdekében.  

  



 

 

Gazdasági ügyek:  

Az elmúlt időszakban elért gazdasági stabilitás jól mutatja azt az irányvonalat, amit az 

elnökségem alatt is tovább szeretnék vinni: minél kiterjedtebb és sokrétűbb gazdálkodást, 

hiszen csak így tudjuk garantálni rendezvényeink megfelelő minőségét, illetve az öntevékeny 

körök támogatási rendszerének gazdasági alapját. Bízom benne, hogy a jövőben még sikeresebb 

együttműködést sikerül kialakítanunk a hallgatói háttérszervezetekkel. 

Tanulmányi ügyek: 

A jelenlegi rendszer tanulmányi ösztöndíjai nem kellőképp motiválóak. 2020-tól az 

általános normatívaemelésnek köszönhetően az ösztöndíjak emelkedtek, azonban így sem 

sikerült elérni azt a határt, amit már a hallgatói közvélemény is egy elfogadható ösztöndíjnak 

ítélne meg. Terveim között szerepel a jelenlegi osztás felülvizsgálata, és amennyiben lehetőség 

van rá, egy kedvezőbb rendszer kialakítása. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés nem 

minden szakirányon azonos, valamint az információk nehezen találhatóak meg. Éppen ezért 

egy egységes felületet szeretnénk létrehozni, ahol a hallgatók minden lényegi információt 

megtalálhatnak a szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Ezzel nem csak a hallgatók könnyebb 

tájékoztatását tervezem segíteni, hanem az ezzel foglalkozó oktatók terheit is csökkenteni. 

A Hallgatói Képviselet megítélése:  

Az eddig itt töltött időszak rávilágított arra, hogy a Hallgatói Képviselet megítélésén 

igenis lehet javítani. Ebben az időszakban nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett számunkra, 

ami amellett, hogy nagy motivációt jelentett, egy reflexiót is adott a szervezetnek. Az 

elkövetkezendőkben nagy erőkkel szeretnék tovább dolgozni azon, hogy a hallgatóság nagyobb 

bizalommal forduljon hozzánk bármilyen kérdésben. Kifejezetten fontosnak tartom 

megemlíteni azt, hogy a jövőben szeretnék a kari közélőkkel még jobb viszonyt kialakítani, 

hiszen az én álláspontom az, hogy akkor tudunk véghezvinni remek dolgokat, ha ezekért a 

célokért együtt, közösen, a VBK közösségeként állunk ki. Szeretném, ha egyetemi szinten is 

egység alakulna ki a 8 kar között, hiszen mind a BME hallgatói vagyunk, és egyetemünk 

hallgatóit is együtt kell képviselnünk. 



 

 

Kari identitás  

Karunk sok színes hallgatói csoportosulásnak ad otthont, azonban célom a közös 

„VBK-s” identitás továbbfejlesztése. Ehhez olyan régi hagyományokat élesztenék fel, mint 

például a korábban igen népszerű kari pecsétgyűrű. A kari termékek tovább gondolása, az első 

évesek laboreszközeinek beszerzésének segítése, illetve a VBK Alumni mozgalmával egyfajta 

szakmai információs háló kialakítása mind szerepel a terveim között. 

Kari közösségi élet újraindítása: 

Úgy gondolom, hogy a koronavírus által kialakult helyzet nem volt kedvező a 

közéletnek, ezért mindenképp szeretném támogatni a közélet újraindítását. Nagy hangsúlyt kell 

fektessünk a hosszú idő után végre megrendezésre kerülő Vegyésznapok rendezvénysorozatra 

illetve az előttünk álló Gólyabálra és Grofcsik András Emlékversenyre is. 

 

Záró gondolatok 

Szeretném megköszönni minden volt és jelenlegi Képviselőtársamnak azt az energiát, 

amit a közös munkába fektetett. Amennyiben a Képviselet támogat az elnökségi pozícióra, 

ígérem, hogy továbbra is mindenben Karunk hallgatóinak és közösségének érdekeit fogom 

legelőre helyezni. Remélem, hogy terveimmel egy élhető, fejlődő és egységes rendszert sikerül 

kialakítanunk közösen. 

 

Bízva a támogatásotokban:  

 

 Gál Zalán 


