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Elnöki Pályázat 
 

Gerner Alexandra 
 

Bemutatkozás 
 

Gerner Alexandra vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán. 1999. 
március 11-én születtem Pécsett, majd később ott végeztem tanulmányaimat is.  

A Leőwey Klára Gimnáziumba jártam emelt matematika-fizika tagozatos osz-

tályba, mikor 2016-ban részt vettem középiskolás diákként a BME TTK által szervezett 
Science Camp-en és ennek hatására választottam az Egyetemet és a matematikát. A 
Képviselet már akkor felkeltette az érdeklődésemet, de komolyabban a Gólyatáborban 
és a Regisztrációs héten kezdett el érdekelni. Ekkor részt vettem számos, "Ismerd meg 
a HK-t!" előadáson, melyeken felvilágosítást kaptam a képviselők feladatköreivel kap-
csolatban. A tanulás mellett szerettem volna aktív és hasznos tagja lenni a TTK közös-
ségének, ezért döntöttem úgy, hogy elsőéves hallgatóként, 2018 tavaszán jelentkezem 
a Hallgatói Képviseletbe. Ekkor a hallgatók bizalmat szavaztak nekem, mandátumot 
kaptam és főként rendezvényszervezéssel és PR tevékenységekkel kezdtem el foglal-
kozni.  
 

Korábbi tapasztalataim 
 

Főszervezője voltam 2018-ban az ÉMK-TTK Gólyatábornak, mely a visszajelzé-
sek alapján nagyon jól sikerült. A munka során megtanultam nem csak saját képvise-
letemmel és bizottságommal, hanem más kar hallgatóival is együttműködni, koordi-

nálni a munkát. A tábort követően megrendezésre kerülő Gólyahéten próbáltunk új 
programokat szervezni, ilyen volt például a Sör-Virsli parti, melyet ismét az ÉMK-val 
bonyolítottunk le. 

 
A novemberi Gólyabál szervezése során törekedtünk olyan szempontok szem 

előtt tartására, mint a helyszín Egyetemhez és kollégiumokhoz való közelsége és a 
kedvező fogyasztási lehetőségek biztosítása. Így esett a választás az R épület aulájára, 

mely sok szempontból előnyös volt, azonban voltak hátrányai is. Nagy figyelmet fordí-
tottunk a hallgatói visszajelzések kiértékelésére, hogy a következő években javíthas-
sunk rendezvényeink színvonalán. Emellett foglalkoztam más, kisebb rendezvények 
szervezésével is, mint például a Kari Tábor és a HK továbbképző hétvégék. 

 
PR referensként próbáltam fejleszteni a Hallgatói Képviselet és a hallgatók kö-

zötti kommunikációt. Tartalmilag és formailag is sok fejlesztést eszközöltem a Hallga-
tói Képviselet honlapján, de ugyanekkora figyelmet fordítottam a közösségi médiában 
való megjelenésünkre is, így felélénkítettem a HK Facebook és Instagram oldalát és 
folyamatosan naprakészen tartottam a csoportokat. A 2018 nyarán Egyetemünkre 
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érkező gólyák számára készülő, megújított Csatlakozó kiadvány elkészítésében is se-

gédkeztem. A PR Bizottsággal törekedtünk a WC Pressek folyamatos kiadására, elké-
szítettük rendezvényeink szóróanyagait, valamint kialakítottuk a FUN 4U! – „Fontos 
az új nézőpont!” programsorozat arculatát. 

 
 

Motivációm 
 

A PR tevékenység során folyamatosan tájékoztatást nyújtottam a hallgatóknak 
juttatási, kollégiumi, oktatási és minden más egyéb témával kapcsolatban, így az előző 
egy évben alkalmam volt rálátni a Képviseletben működő majdnem összes területre. 

Mint a PR Bizottság és a Rendezvényszervező Bizottság elnöke, megtanultam koordi-

nálni egy kisebb csoport munkáját. Úgy érzem eddig is hasznos tagja voltam a HK-nak 
és ezután vezetőként is helyt tudnék állni, mert sikerült jó kapcsolatot kiépítenem a 
képviselőkkel és az egy év alatt összegyűjtött tapasztalatom is az előnyömre válna. 

 
Az utóbbi két hónapban tudatosan készültem az elnöki pozícióra, abban bízva, 

hogy az alakuló ülésen bizalmat szavaztok nekem. Ebben nagy segítségemre volt Les-
tyan Bence és Miklós-Kovács Janka, akiknek köszönhetően bepillantást nyertem a 
Képviselet vezetőinek feladataiba is. 
 

 
Elnökként megfogalmazott stratégia 

 

Elnökként a HK munkájának gördülékenysége érdekében szoros együttműkö-
dést szeretnék kiépíteni a bizottságok vezetőivel, karunk EHK delegáltjaival és a Kép-
viselet minden tagjával. A működési stratégiát érintő feladatok koordinálására pedig 
két alelnököt szeretnék felkérni magam mellé.  

 
Az akadálytalan belső működés érdekében szükségesnek gondolom a rendsze-

res kommunikációt a képviselők között és a folyamatos ötleteléseket, ezért terveim 
között szerepel a Stratégiai Bizottsági ülések rendszeressé tétele. Ezt tartom az adott 
területeken történő fejlődés legfontosabb kulcsának. Az egyik alelnökre ezeknek a 
projekteknek a koordinálását bíznám, a másik alelnök pedig szeretném, ha a képvise-
lőkkel való kommunikációért felelne. 

 

A Kar vezetésével törekednék a jó kapcsolat fenntartására és a kölcsönös 
együttműködésre, valamint segíteném a hallgatók toborzását a Képviselet tagjainak 
közreműködésével. A kommunikáció során igyekeznék folyamatosan a hallgatók érde-
keit érvényesíteni. 

 

Eddigi tapasztalataim alapján az lenne az ideális, ha a Képviselet tagjai között 
többnyire egyenletesen lennének elosztva a feladatok és ki tudnánk használni a bi-
zottságaink nyújtotta humánerőforrás-állományt, ezzel csökkentve a képviselők leter-
heltségét. Emellett az alábbi terveim vannak a jövőt illetően. 
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Úgy gondolom, hogy az előző évben kitalált és megvalósított utánpótlás prog-
ramsorozat, a FUN 4U! nagyon sikeresnek bizonyult. A Hallgatói Képviselet munkájá-
ba összesen 13 új tagot sikerült bevonnunk, akik el is indultak a 2019-es Tisztújításon. 

Ez számottevő növekedés az előző évekhez képest, amikor maximum 4-5 új tag jelent-
kezett. A következő ciklusban nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az utánpótlás-keresés 
továbbfejlesztésére és gondoskodni nem csak a Képviselet, hanem az kari közélet 
utánpótlásáról is. Ehhez szükséges egy olyan bizalmi kapcsolat kialakítása a Karon 
működő szervezetekkel, ahol az információk folyamatosan cserélődnek. 

 
Az elmúlt évek alatt felgyülemlett tudás és tapasztalat hatékony átadásához 

nélkülözhetetlen egy tudástár elkészítése. Ennek kiépítése elkezdődött az elmúlt hó-
napokban, viszont a befejezéstől még messze vagyunk. Remélem, hogy a márciusban 

felálló Képviselet betanítása során tartalmilag kiegészül és a következő Tisztújításra 
elérjük a végleges formáját. 

 
Az oktatás területén jelenleg is futó projekt a Matematikus MSc mintatanterv 

reformja, aktualizálása. A Képviselet minden energiájával azon van, hogy a hallgatók 
érdekeit figyelembe véve egy olyan változás történjen a Karon, mely által az alapkép-
zést elvégző diákok nagyobb arányban választják mesterképzésükön is a BME-t. Emel-
lett fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók számára olyan lehetőségek nyíljanak meg, 
melyre láthatóan nagy kereslet mutatkozik szakmai és hallgatói részről is. Az új min-
tatanterv létrehozásában a HK-nak nagy szerepet kell vállalnia abban, hogy a Kar ve-
zetése számára eljuttassa a jelenlegi és a korábbi hallgatói véleményeket, melyek el-

engedhetetlenek a tanterv és a képzés fejlesztéséhez.  
Egyéb, az oktatásban felmerülő projekt a tárgygráfok elkészítése, mely jelenleg 

is folyamatban van. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a hallgatók, vagy akár a kép-
zéseink iránt érdeklődő diákok számára nagyban meg tudjuk könnyíteni a képzések 
átláthatóságát. 

 
Juttatás területén több kérdést kell tárgyalnia a Képviseletnek. Az egyik a ta-

nulmányi ösztöndíjosztás teljes rendszerének megújítása. A Térítési és Juttatási Sza-
bályzat lehetőséget biztosít egy olyan mutatószám használatára, melyben a tantárgyak 
egymáshoz képest súlyozva vannak, a hallgatók teljesítményei, illetve a tantárgy kre-
ditértéke alapján. A teljesítményindex segítségével úgy gondolom, hogy összehason-
líthatóvá válik minden hallgató teljesítménye a Karon. A kreditindexről teljesítmény-

indexre történő áttérés viszont közel sem egyszerű. Számos tesztelés, illetve modelle-
zés szükséges ahhoz, hogy nyugodt szívvel áttérhessünk az új rendszerre. Ez sok 
munkát fog jelenteni az új Képviseletnek. A másik tárgyalandó kérdés a hallgatói 
normatíva emelkedésével kapcsolatos. Az emelkedés miatt esetlegesen szükségessé 
válthat az ösztöndíjakra fordított keretek átcsoportosítása, ezzel teret nyitva maga-
sabb tanulmányi ösztöndíjaknak. Emellett a kiírt pályázataink is újragondolásra szo-
rulnak, ezért terveim között szerepel a Közösségi ösztöndíj pályázatok egységes pont-
rendszerének kialakítása. 
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A kari közélet megteremtése érdekében szeretnék minél jobb kapcsolatot kiala-

kítani az öntevékeny körök és a szakkollégium vezetésével. Együttműködve, akár kö-
zös programokat szervezve fellendíthetnénk a TTK közösségi életét. Emellett a kari 
sporttevékenységekben rejlő lehetőségeket is sokkal jobban ki kell használnunk. A 

félévente megrendezésre kerülő Sportnap újragondolásával sokkal több hallgatót vagy 
akár oktatókat is képesek lehetünk megmozgatni. 

 
A képviselet PR tevékenysége önmagában meghatározza a HK megítélését. Az 

információs csatornák folyamatos naprakészen tartása elengedhetetlen. Az előző éves 
tapasztalataim alapján a 2018-as évfolyammal sikerült olyan kapcsolatot kiépítenünk, 
hogy bizalommal fordulnak a hallgatói képviselőkhöz bármilyen felmerülő probléma 
esetén. Ezt a stratégiát a továbbiakban is folytatnunk kell. 

 

Rendezvényekkel kapcsolatban törekednünk kell más karokkal való együttmű-
ködésre, ahogy ezt tettük a Gólyatábor megszervezésénél is. Ez leginkább gazdasági 
szempontból lényeges, de mellette a hangulaton is sokat tud javítani. Fontos azonban, 
hogy eközben a saját kari hagyományainkat megőrizzük. Emellett szükséges, hogy 
kijelöljünk a HK-n belül szponzorkeresésért felelős képviselőket, hogy a támogatók 
segítségével még színvonalasabb rendezvényeket szervezhessünk. Az ebből befolyó 
összeget pedig a hallgatók szakmai és közösségi programjaira kell költenünk. Ez a 
folyamat a 2018-as TTK Bál szervezésénél elkezdődött, amikor is sikerült különböző 
cégektől értékes tombolafelajánlásokat szereznünk.   
 
 

Összefoglalás 
 

Az előző évben végzett munkám során megtapasztaltam, hogyan működik a 
HÖK rendszer az Egyetemen és hogy milyen képviselőként dolgozni. Bizottságvezető-
ként megtanultam, hogyan kell koordinálni és felügyelni egy kisebb szervezet munká-

ját. Úgy gondolom, hogy a következő évben elnökként helyt tudnék állni és képes len-
nék a TTK HK vezetésére. 

 
Bízom benne, hogy támogatásotokkal lehetőséget kapok a pályázatomban meg-

fogalmazott tervek megvalósítására és a Képviselet elnöki pozíciójának betöltésére. 
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