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ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adatok: 

Lakcím: 1184 Kiss Ernő utca 29. 

Tartózkodási hely: 1184 Kiss Ernő utca 29. 

Telefonszám: 06 30/ 216 84 60 

E-mail cím: boros.gergo@gtkhk.bme.hu 

Születési idő: 1995. május 17. 

Születési hely: Budapest 

Tanulmányok: 

2016- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Műszaki Menedzser Bsc 

2015-2016  Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari Környezetvédelmi és 
Informatikai Szakközépiskola 

Felsőfokú Programfejlesztői OKJ 

2010-2015. Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 

Nyelvi előkészítő (szoftver) Informatika tagozat 

Munkatapasztalat: 

2017- Trefor Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium   

Óraadó (Programozás elmélet, Programozás gyakorlat, Multi-média) 

2016- Magyar Pro-Wrestling Egyesület 

Edző 

2017 Robert Bosch GmbH 

Projekt menedzser gyakornok 

2016  IT Ware 

Automatizált teszt programozó 

2015 Morgan Hungary Kft. 

Adatbázis kezelő 
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Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kapcsolatos tevékenységek: 

2017- BME-GTK Hallgatói Képviselet 
Öntevékeny Köri felelős 

2016-2017 Sportszervezői Csoport 

 

Egyéb képzettségek: 

 Angol középszintű „B” típusú nyelvvizsga 

 ECDL vizsga 

 Programfejlesztői végzetség, kiváló eredménnyel 

 Eötvös József szónokverseny, Országos döntő (2014,2015) 
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ELNÖKI PÁLYÁZAT 

Egyetemen végzett eddigi tevékenységek 

2016 szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának, Műszaki 

Menedzser szakán. Középiskolai és szakmai képzésem alatt is, a helyi Diák 

Önkormányzatban tevékenykedtem illetve szónoki és konferálói tevékenységekben is 

segítettem ezeket az intézményeket. Így mikor 21 éves koromban megkezdtem egyetemi 

éveimet, már elhatározott célom volt a közösség és a kar segítése illetve képviselése. 

Örömmel töltött el, hogy a karon külön foglalkoztak a Hallgatói Képviselet utánpótlásával. 

Már októbertől a Gólyatanács keretein belül, heti egy alkalommal, 2-3 órában ismerkedhettem 

meg, a Kari Hallgatói Képviselet munkájával és felépítésével. A különböző előadók 

segítségével, betekintést nyerhettem a kari oktatás, szociális pályázatok, ösztöndíjak, 

rendezvények, sportélet, öntevékeny körök és alszervezetek világába. Különösen az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet és az elnök, alelnöki előadások keltették fel a figyelmemet. 

Amint lehetőségem adódott, szerettem volna segíteni a Hallgatói Képviselet munkáját, ezért 

jelentkeztem a Sportszervezői Csoportban. A Sportszervezői csoportban alkalmam nyílt 

hozzájárulni két Kari Sport- és Egészségnap megszervezéséhez és lebonyolításához. Ezeken 

kívül kollégiumi és egyetemi sport rendezvények szervezéséből is kivehettem a részem. 

Ennek a szervezetnek, mai napig aktív tagja vagyok.  

Idén márciusban ért az a megtiszteltetés, hogy a Hallgató Képviselet a kar történelmének első 

tanácskozás jogú tagjának kért fel. Hatalmas öröm volt számomra elfogadni ezt és tovább 

motivált abban, hogy minél nagyobb részt vállaljak a Kari feladatokból, ezért még 

tanácskozás jogúként jelentkeztem az Öntevékeny Köri Felelős pozícióra, amit a Képviselet 

egyhangúan megszavazott. Egy hónapnyi munka után pedig a BME GTK teljes értékű 

Hallgatói Képviselője lehettem, amiért mind máig nagyon hálás vagyok. 
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Hallgatói Képviseletben végzett eddigi tevékenységek 

Az első pár hónapom a Képviseletben a betanulás nevében zajlott. Kihívás volt számomra, 

hogy rövid időn belül kellett felzárkóznom a több Hallgatói Képviselőhöz. Ennek érdekében 

rengeteg oktatáson vettem részt a Kari és Egyetemi szabályzatokkal kapcsolatban illetve 

folyamatos számonkérésnek kellett megfelelnem. Sokat segített számomra az első félében 

Gólyatánácson szerzett illetve tanácskozás jogú tagként felszedett tudás és tapasztalat. A 

tanulási folyamat során külön hangsúlyt fektettem a pozíciómmal kapcsolatos kompetenciák 

megszerzésére. Próbáltam minél több tapasztalatot magamba szívni, hogy a lehető legjobban 

végezhessem az öntevékeny körökkel kapcsolatos feladataimat. 

Igazán nagy feladat volt átvenni évközben ezt a szerepkört. Gyorsan fel kellett vennem a 

lépést. Nagy hangsúlyt próbáltam fektetni a kapcsolattartásra, mind a tíz öntevékeny körrel. 

Számos dolgot tanultam a kommunikációról és szervezésről. Rengeteg szabályzattal 

ismerkedtem meg illetve többet magam is írtam ez idő alatt. Úgy érzem a félév végére sikerült 

beletanulnom és teljes mértékben ellátni a szerepkörömet. 

Szeptemberben pedig nagy elégedettséget jelentett a számomra, hogy három új öntevékeny 

kör is elindult. Az ő munkájukat segítettem a Szervezeti- és Működési Szabályzat 

megírásában, terem foglalásban és minden egyéb feladatban. Úgy érzem kifejezetten sikeres 

és aktív öntevékeny körökkel dolgozhattam az elmúlt évben, amik fontos részeit alkothatják a 

hallgatói és kollégiumi közéletnek.  

Úgy gondolom rengeteg feladattal és nehézséggel találtam szemben magam az elmúlt 

időszakban, ezeknek köszönhetően rengeteget tanultam és úgy érzem, sikerült minden 

szituációban helytállnom. A továbbiakban is bizakodva nézek a jövőbe és próbálok 

felkészülni a további megpróbáltatásokra. Tudom, hogy hatalmas feladattal fogok 

szembenézni, ennek ellenére motivált vagyok és képesnek érzem magam arra, hogy a jövőben 

betöltsem a Hallgatói Képviselet elnöki pozícióját. Ezzel kapcsolatban rengeteg tervet és célt 

fogalmaztam meg magamban a következő évre. 
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A Hallgatói Képviselet elnökeként megfogalmazott célok 

Meglátásom szerint a jövő évben a legfőbb problémát a tapasztalat hiány fogja okozni. Tíz 

volt és nagy tapasztalattal rendelkező Képviselő is leköszön, így az utánuk keletkező űr 

felelősen kell majd betöltenünk. Nagyban támaszkodnék azokra a képviselőkre, akik már 

rendelkeznek tapasztalattal a szervezeten belül illetve az ő segítségükkel kellő hangsúlyt 

szeretnék fektetni az újak betanításra. 

Az első pár hónapot rengeteg oktatással és képzéssel tervezem, emellett számos olyan 

programot szerveznék, ami a képviseleti munkának a rejtelmeibe vezeti be az újonnan 

érkezőket. Ezeknél az eseményeknél fontos lenne, hogy azon kívül, hogy rendkívül 

informálisak, szórakoztatóak és közösség kovácsolóak is legyenek.  

Fontosnak tartom, hogy egy ilyen nagy százalékban lecserélődött csapatban megkönnyítsük a 

munkát azzal, hogy felgyorsítjuk a beilleszkedést és az ismerkedési folyamatot. Lényeges, 

hogy egymást könnyen és gyorsan megértő tagok dolgozzanak egymással, ezzel 

gördülékenyebbé téve az elvégzendő feladatok lefolyását. 

Azonban a csapatszellem nem csak az információcsere szempontjából elengedhetetlen, hanem 

fontos motivációs tényező is. Bízom benne, hogy mindenki, akinek sikerül bekerülnie kellően 

motivált lesz és az újak lelkesedése egy új lendületet adhat a szervezetnek, ami a kezdeti 

nehézségeken átlendítheti a csapatot. Mindenesetre nagyon fontos lesz a motiváció kérdése az 

elkövetkezendő évben és ennek folyamatos fenntartására nagy figyelmet kell szentelni. Ezt 

folyamatos figyelemmel, jutalmazással és fejlődésre ösztönző segítséggel tervezem 

megvalósítani, emellett fontos lesz a képviselők közti kommunikációra összpontosított külön 

figyelem. 

Nem csupán a belső, hanem a külső kommunikáció is számottevő tényező lesz jövőben. 

Szeretnék figyelni arra is, hogy a Hallgató Képviselet minél jobb megítélésben részesüljön és 

ezáltal a hallgatók elégedettsége is maradéktalan legyen. 

Véleményem szerint ebben legfőbb tényező a pontos kommunikáció. A megfelelő 

kommunikáció a hallgatók felé elengedhetetlen. Fontos a tájékoztatás helyes szűrése, a 
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lényeges információk kiemelése illetve az egyszerűbb és pontosabb fogalmazás és 

megjelenés. 

A hallgatóközeliség lehet a kulcs, a platformok helyes használatával és az általuk kínált 

lehetőségek teljes kiaknázásával. Nyilván szükséges az igényfelmérés ebből a szempontból. 

Fontos elérni a kevésbé aktív személyeket is és megtudnunk, hogy mi az oka a 

visszahúzódásuknak, illetve, hogy mi miben tudnánk fejlődni az érdekükben. 

Úgy érzem, minden hallgatót el kell érnünk, hogy segíthessünk a problémáik megoldásában, 

illetve a mindennapi egyetemi életüket is könnyebé tegyük. Ebből a szempontból a kollégium, 

mint a közösségi élet központja, kiemelt fontosságú. Egyik legfontosabb célomnak tartom a 

kollégium és a közösségi terek felvirágoztatását. Ebben fontos szerepet vállal a Roller 

felújítása, mint egyik legfontosabb közösségi helyszín. Illetve a társalgók rendben tartása és 

többi közösségi tér, szervezett, rendezett és teljes körű kihasználtsága. Ebben nagy szerepet 

játszanának az öntevékeny körök illetve szeretném támogatni őket ebben, hogy minél 

hasznosabb részei lehessenek a kollégiumi mindennapoknak. 

Nagyban megkönnyítené, mind a közösségi életet aktivitását, mind a kollégium rendben 

tartását, ha jobban támaszkodnánk a kollégiumon kívüli rendezvényekre. A rendezvények 

mindig is fontos szerepet játszottak a GTK életében, ezért én úgy érzem, hogy több és 

változatosabb helyszínen rendezendő eseményekre is lenne érdeklődés a jelenlegiek 

megtartása mellett is. 

A jövőévi HK óriási feladatának tartom a Kari Napok megszervezését. Teljesen új koncepció 

kidolgozása lesz szükséges, de úgy vélem a nívója és a közönség vonzó ereje nem 

csökkenhet. Minden erőmmel azon leszek, hogy a közösségi élet ilyen számottevő 

zászlóshajója ne szenvedhessen semmilyen kárt. Szakmai és társasági eseményként is 

megállhassa a helyét továbbra is, sőt esetleg fejlődjön mindkét területen. Ehhez nagy szükség 

lesz a jó kapcsolatok ápolására és kialakítására. Az új kari vezetéssel való együttműködés, egy 

kiváló lehetőség, egy teljesen új koncepció kialakítására. Ezt nagy lehetőségnek tartom a 

fejlődés szempontjából és bízom benne, hogy ez szakmai és közösségi rendezvény jó 

kezekben lesz a jövő évben is. 

Nem csak az új kari vezetéssel való kapcsolatra szeretnék hangsúlyt fektetni, hiszen fontos 

lesz a szoros együtt működés az Egyetemi Hallgató Képviselettel is a ciklus során. Szeretném, 
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ha ez az együttműködés, gyors, könnyed és zökkenőmentes lenne, illetve, hogy a jövőévi 

EHK delegáltjaink, minél nagyobb részt vállaljanak az egyetemi képviseletben is. Ezáltal a 

külső és belső bizottságokban is minél inkább segíteni tudjuk az egész egyetem működését, 

ami a munkánkat és információellátottságunkat is segítené. Nagyobb betekintést nyerhetünk 

az egyetemi döntésekbe, amit számos területen felhasználhatunk. Legyen az ösztöndíj 

rendszer, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítás vagy éppen alapszabály változtatás. 

Összeségében hatalmas kihívásnak tekintem a következő évet. Tisztában vagyok azzal, hogy 

számos buktatót és nehézséget tartogat a számunkra, de bizakodó vagyok. Úgy érzem egy 

kellően motivált és összeszokott szervezet képes lesz megugrani ezeket az akadályokat. 

Kellően jó kommunikációval, hallgatóközeliséggel és tudással felvértezve képesek leszünk 

kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket ez a sok változást hozó ciklus tartogat a 

számunkra. 

2017.11.27. 

mailto:info@gtkhk.hu

