
BME Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet
Időközi tisztújító szavazás 

2022
Hallgatói Képviselet motivációs levelek



Dreiszig Dániel
Kollégiumi felelős

Sziasztok!

Dreiszig Dániel vagyok, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Karának harmadéves hallgatója.

Gólya korom óta a Baross Gábor Kollégiumban 
lakom, második otthonomként tekintek az épületre. 
Éppen ezért szeretnék a Hallgatói Képviselet kollé-
giumi felelőse lenni.

Eddigi egyetemi pályafutásom során több külön-
böző közéleti tevékenységben is részt vettem. Első 
éves korom óta számos öntevékeny kör tagja vagyok, 
illetve a Rendezvényszervező Bizottság és a Mentor 
Gárda tagja is voltam. Ez alatt az idő alatt nagyon 
megszerettem a kari közösséget, szívesen dolgozom 
az egyetem jobbá tételéért. Az évek során megtan-
ultam csapatban dolgozni, ami véleményem szerint 
elengedhetetlen készség a feladatokhoz. Ezen kívül 
rengeteg jó kapcsolatot is sikerült kiépítenem hall-
gatótársaimmal.

Idén ősszel felvételt nyertem a Hallgatói Képvise-
letbe tanácskozási jogú tagként.  Így megismer-
hettem milyen feladatokat kell ellátni Hallgatói 
Képviselőként. Régebbi kollégiumi felelősök tanácsát 
is kikértem, hogy pontosan hogy is nézett ki munká-
juk, és ezt követően arra a döntésre jutottam, hogy én 
is szívesen vállalnám a pozíciót.

Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, szeretném 
a kollégiumot – a közösségi élet színterét – a további-
akban is fejleszteni, építeni, szépíteni. Terveim között 
szerepel, hogy a nem jó állapotban lévő szobabútorok 
cseréjét segítsem, illetve különböző kisebb projektek-
kel egyszerűbbé tegyem az életet a Barossban. 

A saját ötleteim mellé szívesen várok más 
véleményeket is, hogy mivel lehetne jobbá 
tenni a kollégiumi életet.

Remélem levelem elnyerte tetszéseteket, 
és megtiszteltek szavazataitokkal.

Dreiszig Dániel



Dallos Bálint
Rendezvényfelelős

Sziasztok!

Dallos Bálint vagyok harmadéves járműmérnök 
hallgató. Gépjármű szakirányt választottam, ahol 
második tanulmányi félévemet töltöm és immáron 
két éve vagyok lakója szeretett kollégiumunknak. 
2022 első félévének végén jelentkeztem, majd lettem 
tagja a Rendezvényszervező Bizottságnak. Az első 
szervezési közreműködésem az idei Gólyatábor volt. 
Közvetlen előtte részt vehettem a Hallgatói Képviselet 
táborában, ahol jobban megismerhettem a jelenlegi 
képviselőket, felelősöket. 

Az idei félévben hirdetett alkalmat megragadva 
jelentkeztem tanácskozási jogú tagnak, mellyel közel-
ebbi betekintést nyerhettem a Hallgatói Képviselet 
munkájába. Eddigi üléseken aktívan részt vettem, 
tágítottam tudásomat a Képviselet felépítésének 
megismerésében, feladatok lebonyolításának meneté-
ben.

Karunk egyik legnagyobb rendezvényén – a 
Gólyatáborban – látva a fő- és társszervező munká-
ját megbizonyosodtam arról, hogy milyen össze-
tett szervezést és rálátást igényel egy ekkora sza-
bású esemény. Képes vagyok csapatban jól együtt 
működni. Ezt eddigi RB-s munkám során kamatoz-
tattam, és tapasztaltam, hogy a vezető és összetartó 
készségek előnyt jelentenek a rendezvényszervezés 
minden terén. Úgy gondolom, hogy a fajsúlyosabb 
kérdésekben képes vagyok a megfontolt és észszerű 
döntéshozatalra. Fontosnak tartom az egyenes kom-
munikációt egyaránt a Bizottság és a Képviselet tag-
jaival. Véleményem szerint ez mindenkivel szemben 
elengedhetetlen a gördülékeny és hatékony együtt-
működés érdekében. 

Munkám során igyekeznék a Rendez-
vényszervező Bizottsággal együtt a lehető 
legjobban megszervezni nektek a kari ren-
dezvényeket, valamint tökéletesíteni azokat. 
Remélem bemutatkozásommal elnyertem a 
tetszéseteket és bizalmat szavaztok nekem!

Dallos Bálint


