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1. Bemutatkozás
Lántzky Anna, második féléves mesterszakos hallgató vagyok, Mechanical
Engineering Modelling szakon. Alapképzéses tanulmányaimat 2014-ben kezdtem
meg és két év után Gépészeti fejlesztő specializáción folytattam. Az elmúlt évek
során többször is részt vettem külföldi részképzésen, első alkalommal Skóciában a
University of the West of Scotland hallgatója voltam, míg másodszor az olaszországi
Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia egyetemen tanultam járműmérnök
mesterszakon egy félévet. A kint töltött idő alatt sok hasznos tapasztalattal
gazdagodtam, amelyekkel szeretném szélesíteni a képviselet látókörét.
Fiatalkorom óta aktívan részt vettem több közösségi tevékenységben is,
diákéveimet a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban töltöttem, ahol több éven
keresztül része voltam a Diákönkormányzatnak, majd a végzős évemben aktívan
részt vettem a gólyák segítésében. Mindig fontosnak tartottam, hogy a következő
generációk megfelelő felkészültséggel érkezzenek meg a következő oktatási szintre.
Ennek okán elsőéves koromban csatlakoztam a Kari Rendezvény Bizottsághoz, majd
másodévesként a Tankörvezetők csapatához. Mind a két feladatkörben nagyon jól
éreztem magam, életre szóló élményekkel gazdagodtam, viszont bennem volt egy
olyan érzés, hogy szeretnék továbblépni és kiterjeszteni a munkát a felsőbbéves
évfolyamokra is. Az ott szerzett tapasztalatok és az akkori hallgatói képviselőkkel
kialakult ismeretségek segítettek meghozni azon döntésemet, hogy csatlakozzak a
képviselethez.

2. Eddigi tevékenységem Hallgatói Képviselőként
Előszőr 2016 szeptemberében jelentkeztem hallgatói képviselőnek, ekkor a
hallgatók bizalmának köszönhetően be is kerültem mandátumos tagnak. Idén a
külföldi tanulmányaimból hazatérve, szerettem volna ismét csatlakozni a közösségi
élethez, így februárban ismét jelentkeztem a Képviseletbe Tanácskozási jogú tagnak.
Az első évben főként a PR és a Rendezvény Bizottság munkájában vettem részt,
többek között segítettem a Nyílt nap és az Educatio kiállítás szervezésében, ahol
örömmel töltött el a középiskolás diákoknak mesélni az egyetemünkről, a
lehetőségek végtelen tárházáról, valamint a szerintem kiválónak mondható kari
közösségi életről. A Rendezvény Bizottság tagjaként segítettem a KRB munkáját,
csapatépítőket szerveztünk nekik, valamint folyamatosan kapcsolatot tartottam a
bizottság vezetőjével. Abban az évben az én feladatom volt a Kármán Nap
szervezése. Ennek okán lehetőségem volt személyes kapcsolatot kialakítani a kari
oktatók egy részével és a KRB tagjaival. Nagy örömömre szolgált, hogy
összességében nagyon pozitív visszhangja volt a rendezvénynek, zökkenőmentesen
lezajlott az esemény.
A fent említett bizottságok mellett tagja voltam az Ösztöndíj Bizottságnak és
támogattam a Szociális Bizottság munkáját is, idén júniusban immár második
alkalommal sikeres bírálói vizsgát tettem, ennek köszönhetően csatlakozhattam a
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szociális alapú kollégiumi jelentkezések, valamint az ösztöndíjak előbírálásához,
majd részt vettem a személyes bemutatásokon is. Az Ösztöndíj Bizottság tagjaként
beleláthattam a teljesítmény alapú ösztöndíjak elbírálásába és a TDK különdíjak
kiosztásába.
Lehetőségeimhez mérten igyekeztem segíteni továbbá a Tanulmányi Bizottság
munkáját is, részese voltam az új BSc-s és MSc-s mintatantervek és tanulmányi
adatlapok átnézésének, valamint részt vettem a Tanulmányi Teljesítményértékelési
Tervek adatgyűjtésének összegzésében.
Legnagyobb jelentőségű képviselői munkámnak a 2017-es gólyatábori
tankörvezetők felkészítését és kiválasztását tartom. Ennek részeként egy 14 héten át
tartó felkészítő sorozatot tartottunk a jelentkezőknek, amelynek része volt a
tankörvezetők tárgyi tudású és személyiségbeli fejlesztése is, hogy megfelelően
felkészülhessenek a gólyák érkezésére. Abban az évben indítottuk útjára elsőként a
mostanra már hagyománynak mondható félév közbeni tankörfoglalkozássorozatot,
az Egyetempolgári Ismeretek tantárgyat.
Februári csatlakozásom óta főként a PR bizottságban tevékenykedtem és
kisebb-nagyobb munkákkal segítettem a Tanulmányi Bizottságot is. Főszervezője
voltam az Öregbúcsúztató eseményünknek, valamint a Képviselet gólyatábori
megjelenésének koordinálása is a feladataim közé tartozott. A tanév megkezdése óta
nagyrészt átvettem a tankörvezetők és az EPI koordinálását is.

3. Motiváció és Általános tervek
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném, ha a képviseletben
kiegyensúlyozottabb lenne a munkamegosztás, míg egyes bizottságvezetők nagy
mértékben le vannak terhelve, addig a fiatalabb, lelkes tagoknak néha alig jut feladat.
Szeretném, ha mindenki a lehetőségeihez mérten a legjobb oldalát tudná adni és a
hozzá legjobban illő feladatokat végezné. Tíz éven át sportoltam, 4 évig
versenyszinten, majd amatőr csapatokban. Ez idő alatt kialakult bennem egy olyan
gondolkodásmód, hogy vagy együtt nyerünk, vagy együtt veszítünk, de veszíteni
nem szeretek. Ennek okán az élet minden területére magammal vittem azt a
lelkesedést, hogy ne elégedjek meg kevesebbel és a körülöttem lévőket se hagyjam,
hogy ezt tegyék.
Szeretném elérni, hogy a Hallgatói Képviselet tagjai egy baráti társaság
legyenek, és szeretnék egy olyan közeget teremteni, ahol a képviselők jól érzik
magukat és szívesen dolgoznak a közös célok elérésén. Fő terveim közé tartozik egy
élhető projektmenedzsment rendszer bevezetése, amelynek köszönhetően könnyen
átlátható lesz, hogy mely képviselők leterheltek, melyek kevésbé, így amennyiben új
feladatmegkeresés érkezik tudni fogom, hogy kinek adhatom. A fent említett
rendszernek nagy szerepe lesz az új képviselők beintegrálásában is. Ennek
köszönhetően a hirtelen érkező apró feladatoknak is egyből tudunk megfelelő gazdát
találni.
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Kezdő elnökként nagymértékben számítok az alelnökök, az EHK delegáltak és
a nálam átfogóbb ismerettel rendelkező képviselők munkájára és építő kritikájára.
Terveim szerint szeretném megtartani az 5 főből álló vezetőség struktúráját, melyben
a fent említett alelnökök és az EHK delegáltak vennének részt rajtam kívül.
Általánosan a kari képviseleteken belül nagy mértékű fluktuáció figyelhető
meg, melynek okán a képviselők hamarabb lecserélődnek, mint ahogyan
betanulhatna a feladatot átvevő képviselő. Ennek megkönnyítésére szeretném tovább
fejleszteni az úgynevezett „How to …” dokumentumok tárát, valamint szeretnék
nagy hangsúlyt fektetni a személyes találkozásokon való tudásátadásra is. Terveim
között szerepel egy olyan előadássorozat tartása akár a képviseleten belül, akár
érdeklődő hallgatók számára, amelyeken a kiforrott, nagy tapasztalattal rendelkező
bizottságvezetők bemutatják a bizottság általános feladatait és a munkafolyamatokat.
Ennek az lesz a fő szerepe, hogy minden képviselő legalább alapfokon tisztában
legyen a másik képviselő munkájával, aminek köszönhetően a frissen csatlakozott
tagok is könnyen el tudják majd dönteni, mely bizottságok munkájába szeretnének
becsatlakozni.
Megítélésem szerint a jelenlegi képviselet egy nagyon jó hangulatú közösség,
ahol mindenki megtalálta a saját helyét és szívesen dolgozik a körülötte lévő
emberekkel. Szeretném visszavezetni ettől az évtől a bizottsági üléseket, amelyek
során az egyes bizottságok munkái elosztásra kerülnének a képviselők között,
valamint megbeszélésre kerülnének az aktuálisan felmerülő kérdések, problémák.
Ennek célja a bizottságvezetők leterheltségének csökkentése, valamint a felmerülő
feladatok egyenlő elosztása.
Az alelnöki posztot tekintve, szeretném megtartani a két főből álló csapatot.
Az egyik személy feladata a belső szervezeti működés koordinálása lenne, a
csapatépítők szervezése, valamint az operatív feladatok ellátása. A másik alelnök
főként a külső munkáink határidőre történő elvégeztetésével foglalkozna, az ő
elsődleges feladata a határidők pontos ismerete, a projektmenedzsment rendszer
felügyelete, valamint a továbbítandó feladatok ellenőrzése lenne.

4. Különböző területekhez kapcsolódó tervek
1. EHK
A kari érdekeket tekintve mindenképpen előnyösnek tekinthető, hogy az
eddig az EHK-ban dolgozó delegáltjaink a HÖK rendszert jól ismerik és releváns
tudással rendelkeznek az egyetemi képviselet érdemi támogatásához. Szeretnék
továbbra is olyan képviselőket delegálni, akik magas színvonalú munkájukkal hozzá
tudnak járulni az új csapatként felálló EHK működéséhez. Szeretném, ha a kari
képviselettel való viszonyuk továbbra is ilyen közeli maradna és ha továbbra is ilyen
szintű rendszerességgel és alapossággal folytatnák a KHK tájékoztatását.
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2. Tanulmányi Bizottság
Véleményem szerint ezen a területen jelenleg is kiváló embereink dolgoznak, a
következő
évben
is
számítok
kiemelkedő
munkájukra
és
alapos
szabályzatismeretükre. Jelenleg, főleg a félév elején ez a csapatunk a legjobban
leterhelt, így az ő feladataikat segítendő, örülnék neki, ha a képviselet egy frissen
bekerülő tagja is csatlakozna. Rengeteg tanulmányi levél és kérvény is beérkezik a
képviselethez, ezért kiemelten szükséges, hogy egy több emberből álló bizottság
végezze a feladatokat megfelelő munkamegosztásban.
3. Kollégiumi Bizottság
Kollégiumi ügyek területén nagyjából megoldódott az elmúlt években a
konditermek helyzete, valamint az internet használati díjak befizetésének rendszere
is elkészült. Jelenleg is fejlesztés alatt van a Kefir egy újabb verziója, ennek
véleményezésére kell nagy figyelmet fordítanunk.
4. Ösztöndíjak és Szociális ügyek
Az ösztöndíjak és a szociális pályázatok bírálásánál, valamint az ösztöndíj
osztási elvek meghatározásánál a problémák egy jelentős része kívül esik a
hatáskörünkön. Továbbra is szeretném megtartani az eddigi elveinket, amelyek
szerint a normatíva maximális összegét, amit a Tanulmányi Ösztöndíjra lehet
fordítani azt arra is fordítsuk, viszont egyetemi korlátozások miatt még így is nehéz
megtalálni az egyensúlyt az ösztöndíjra jogosultak száma és az ösztöndíj összege
között.
A mesterképzést kezdők tanulmányi ösztöndíja az előző években átalakult,
ennek köszönhetően már nem csak a felvételi pont alapján kerül az ösztöndíj
megállapításra. Az előző félévekben okozott néhol fennakadást a más egyetemről
érkező hallgatók ösztöndíjának kiszámítása, ennek a megoldása is a következő évi
bizottság feladata lesz.
Szociális pályázatok terén a következő év nagy feladata a MŰEPER
specifikációinak elkészítése és véleményezése lesz. Ezek a pályázatok sok hallgató
tanulmányait segítik elő, közülük sokan nem engedhetnék meg maguknak a
felsőoktatásban való részvételt, ezen ösztöndíj nélkül. Továbbra is nagy hangsúlyt
kell fektetnünk a bírálók továbbképzésére és a bírálók számának növelésére. Több
száz pályázat érkezik be minden félévben a gépészkarra, ezek megfelelő
elbírálásához elengedhetetlen jól felkészült képviselőkkel rendelkezni, hogy a
pályázók időben értesítést kapjanak a hiányosságokról.
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5. Rendezvény és Gazdaság
Egy pár éve kialakult egy összeszokott és kompetens csapat a rendezvények
megszervezésére, az ő segítségükkel zökkenőmentes volt minden eddigi esemény
lebonyolítása. Ezen jövőre sem szeretnék változtatni, a legfontosabb fejlesztési terv a
gazdasági oldalról várható. Szeretném, ha a rendezvényeink anyagi támogatottságát
növelni tudnánk, valamint olyan támogatókat is szeretnék bevonzani a Karra,
amelyek nem kifejezetten esemény specifikus megjelenéssel rendelkeznek. A
jelenlegi, bizonytalan helyzetben kiemelten fontosnak tartom, hogy saját lábakon álló
gazdálkodási rendszert alakítsunk ki. Szeretném fejleszteni a támogatási
rendszerünket, akár az öntevékeny körök bevonásával is, hogy nagyobb mértékben
támogatni tudjuk a munkájukat.
6. PR Bizottság
PR tevékenységként szeretném szorosabbra fűzni a HK és az Öntevékeny
körök munkáját, szeretnék több nyílt eseményt szervezni a hallgatóinknak, hogy
jobban megismerhessék a képviselet munkáját és bizalommal forduljanak hozzánk
bármilyen problémával. Szeretnék nyílt üléseket szervezni, ahol a hallgatók
betekinthetnek az üléseink menetébe és megérthetik a döntéseink hátterét.

5. Kapcsolattartás a kar vezetőivel
A gördülékeny és eredményes működés érdekében kiemelten fontosnak
tartom, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a Dékáni vezetéssel. Idén egy újonnan felálló
vezetés vette át a Kar irányítását, ezért feladatunknak érzem, hogy hallgatói oldalról
támogassuk őket minden kérdésben, ahol releváns lehet a véleményünk. A fent
említett jó viszony kialakítása a tanszékvezetőkkel való kapcsolattartás terén is
rendkívüli jelentőséggel bír. Ők felelősek az oktatás kiváló színvonaláért, ezért rájuk
támaszkodva kell a hallgatók érdekében ezen a feladaton dolgoznunk.

6. Összefoglalás
A következő évben első sorban szeretném a belső szervezeti működést és a
képviseleten belüli őszinteséget fejleszteni. Úgy gondolom, jelenleg azért tudunk
hatékonyan működni, mert jól képzett képviselők alkotják a csapatot, azért, hogy ez
továbbra is fent álljon, szeretném erősíteni a csapategységet, így a frissen csatlakozó
jelöltekből is kompetens, a munkáját ismerő és szerető képviselő válhat.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben alkalmasnak találnak az elnöki
pozíció betöltésére, szavazatukkal támogassanak, hogy közösen tudjuk
megvalósítani a fent említett célokat.
Budapest, 2019. szeptember 19.
Lántzky Anna
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József út 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: http://ghk.bme.hu

