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ÖNÉLETRAJZ 
 
 

 Sze mélyes adatok:  
 

Lakcím:  9026 Győr, Galántai u. 40. 
 

 Tartózkodási hel y: 1117 Budapest, Dombóvári út 3-5.  
 

 Telefonsz ám : +3630/4738368 
 

E-mail cím: reti.tamas@gtkhk.bme.hu 
 

 Sz ületési hel y, idő: Győr, 1991.07.30. 

 

 Tanulmányok:  

 
2010- Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Műszaki menedzser Bsc 

2006-2010. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr 

Műszaki és Gazdaságtu dományi E gyetemmel k apcsolatos tevékenysége k:  

 

2011- BME-GTK Hallgatói Képviselet 

 Egyéb képzettségek : 
 

 Angol középszintű „C” típusú nyelvvizsga 

 Google Suites felhasználói szintű ismerete 

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces) felhasználói szintű ismerete 

 B típusú jogosítvány 
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ELNÖKI PÁLYÁZAT 

 
 Hallgatói Képvis eletb en végzett e ddigi te vé keny ségek  

 

2010 novemberében, gólyakaként indultam először a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Hallgatói Képviselet (HK) tisztújításán, ahol csak póttag lettem, nem kerültem be a HK-ba. A 

következő egy évben aktívabb közösségi életet éltem, főleg az öntevékeny körökben 

tevékenykedtem, ennek hála a 2011-es Tisztújításon, másodévesként bekerültem a Hallgatói 

Képviseletbe. 

Legfőképp a kollégiumi ügyek érdekeltek és sikerült is elnyernem a Kollégiumi referens pozíciót, 

melyben 3 évig dolgoztam és azóta is szívügyemnek tartom, ezért folyamatosan segítettem az utódom 

és a kollégiumi mentorok munkáját. 2012 őszén rám szállt az Öntevékeny köri felelős pozíció is, 

melyet nagyjából fél évig folytattam. 2013-ban megkaptam a lehetőséget a Gólyatábor szervezésére, 

amiben előnyt jelentett, hogy a 2014 őszéig fennálló Rendezvényszervező Bizottság aktív tagja 

voltam. A rendezvényekhez köthető, hogy 2015 óta látom el a Klubfelelős pozíciót, amely a Roller 

Club működését hivatott segíteni és ellenőrizni, hosszútávon pozitív hatást értünk el ezzel. 

Pályafutásom kezdete óta tagja vagyok a Kari Diákjóléti Bizottságnak és pár éve csatlakoztam az 

Oktatási Bizottsághoz is, melyekben sok egyéni projektet teljesítettem és felhalmozott 

tapasztalatommal segítettem a munkájukat. Mindig is bíráltam rendszeres szociális pályázatokat, 

melyek kiemelten fontosan a hallgatók életében, így szükséges volt a folyamatos precizitás és az 

állandó szabályváltoztatások követése. 

Ugyan sok tapasztalattal rendelkezem, de nem támaszkodhatok csak ezekre, ugyanis sok terület 

nagyban változott vagy még mindig változóban van és kihívást jelent az ezekhez való gyors 

alkalmazkodás az egész HK részére.  

Terveim között szerepel a HK gazdálkodásának stabilitását újra megalapozni a tervezett változtatások 

utáni rendszerben, mivel az elmúlt 2 év ezek a módosítások lekövetéséről szólt, amihez folyamatosan 

igazítani kellett az általános működést, a költségvetéseket és a rendezvényeket is.  

A pályázatokkal való munka is nagyban átalakult, sokkal hosszabb átfutási időkkel kell számolnunk 

és maximális precizitással kell elkészíteni a szükséges dokumentációkat, hogy időben ki tudjuk írni 

a pályázatokat és mihamarább megkapják a hallgatók az ösztöndíjukat is. 

Sok stratégiai céllal megvalósításával is foglalkozott a HK az évek alatt, melyből bőven kivettem a 
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részemet. Az egyik legkézelfoghatóbb a Gólyatanács beindítása, melynek nagy szerepet szánunk az 

utánpótlás biztosításában, célja, hogy a HK-ba és az alszervezetekbe megfelelő ismeretekkel és 

tudással rendelkező hallgatók kerüljenek be, így rövidebb betanítási fázis lesz szükséges a 

későbbiekben számukra. Idén indult el másodjára, így még folyamatos alakítás alatt van a 

programban résztvevők visszajelzései alapján, így remélhetőleg egy hosszú távon is működőképes 

rendszert sikerült létrehoznunk, melynek a kezdetétől én lehettem a vezetője. 

Egy folytonos projektet is folyamatosan felügyeltem, amely a képviselet írott tudásbázisának bővítése 

és aktualizálása. Ez különösen fontos szerepet játszik mind a fejlődés, mint a tudásátadás terén, 

aminek a fenntartására különös figyelmet kell szentelni. 

 A Hallgat ói Kép visele t elnökeké nt megf ogal ma zott célo k  
 

Az egyik legfontosabb cél az új kari vezetéssel való kapcsolat elmélyítése, a közös munka 

gördülékennyé tétele és a HK pozíciójának stabilizálása a Karon.  

Fontos és sürgős feladat a hallgatói képviselők tudásszintjének elmélyítése, hiszen sok új és 

vegyes ismerettel rendelkező tagunk lesz, akiknek azonos szabályzatokat és működési rendeket 

kell megismerniük, hogy mihamarabb pontos válaszokat adhassanak a hallgatói 

megkeresésekre, mivel a félretájékoztatás nem megengedhető.  

A képviseleten belül preferálom az egyenletesebb munkamegosztást, hogy senki se legyen 

túlterhelve és pontosabban tarthatóak legyen a külső okok miatti rövid határidők is. Visszavezetném 

a „vállalási lista” rendszerét is, ami által növelhető a belső transzparencia, könnyebben segíthető 

egymás munkája és folyamatosan nyomon követhető a projektek haladása. 

Az idei évben jól alakult a HK kapcsolata az alszervezeteivel, ezt a pozitív irányt mindenképp 

szükséges megtartani a zökkenőmentes közös munka érdekében, amiben sokat segíthet az egymás 

munkájára való rálátás és még több együttműködés. 

A hallgatók felé sokkal többet kommunikálunk már, rendszeres tájékoztatásban részesülnek 

folyamatosan, a bevett szokásokat célszerű megtartani és még nagyobb elérési felületet kialakítani. 

Felmerült már a Kar facebook oldalának újra felfuttatása, ami segíthetné az előző célunkat 

Az oktatás területén számos változást történt az elmúlt időszakban, melyről folyamatosan 

informálni kell a hallgatókat, hogy zökkenőmentesen haladhassanak a tanulmányaikkal. Változott a 

Homogén Hallgatói Csoport szabályzata és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat is folyamatos csiszolás 

alatt van, így szükséges a szabályzatok és az összefüggések pontos ismerete, hogy a 

véleményezéseknél mindent figyelembe tudjunk venni, szem előtt tartva a hallgatói szempontokat.  
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Az egyetemi pályázati rendszer folyamatosan alakulóban van, szabályzati és személyi változások 

szinte rendszeresek, féléven belül változik az képviselettől elvárt dokumentáció, amikhez 

folyamatosan alkalmazkodni kell. A pályázati kiírásaink átfutottak m á r  t ö b b s z ö r  i s  az 

egyetemi jogi ellenőrzésen, így már könnyebb kisebb módosításokat eszközölni, hogy van egy jó 

alapunk hozzá, valamint a pontozási rendszer is átláthatóbb lett.  

A normatív keretek felosztása beállít egy elfogadott szintre, ahol sok hallgatót tudjunk jutalmazni 

a  k özösségi és szakmai alapú ösztöndíjakban. A kereket elköltése sokszor problémás, mert nem 

érzik a hallgatók, hogy jogosultak lennének egy-egy ösztöndíjra, így meg se pályázzák azt, ezért 

sokkal mélyebb marketing szükséges, főleg a szakmai pályázataink esetén. 

Az Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegáltaknak nagyobb szerepük lesz mint korábban, fontos lesz 

hogy mindketten hamar beilleszkedjenek a munkába és a társaságba is és képviselni tudják a kar 

minden előkészítő bizottságban, ezáltal elősegítve az információk áramlását is. 

A kollégium területén létrejött az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend, valamint elindult a 

Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer, mely egyetemi szinten egységesítette a 

jelentkezést. A rendszer folyamatos fejlesztés alatt van, hogy még ideálisabb és átláthatóbb legyen 

a hallgatók számára. Sajnos a Nagytétényi úti kollégiumi férőhelyek kiesésével egyetemi szinten 

kevesebb hallgató juthatott férőhelyhez, így lényeges, hogy a félév közben megüresedő 

férőhelyek folyamatos feltöltése az eddigieknél is gyorsabb legyen, hogy a kollégium 

kihasználtsága 100%-os lehessen. 

A kollégium területen sok fejlesztés fut jelenleg is, lassan véglegesedik a Kollégiumi Egységes 

Felvételi és Információs Rendszer, amely egyszerűbb jelentkezést és gyorsabb férőhelyosztást tesz 

majd lehetővé, illetve további kényelmi funkciók beépítésére is lehetőséget nyújt. A rendszer alapja 

az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend, amely közelebb hozta a karok szabályzatait egymáshoz, így 

egyetemi szinten is igazságosabbá vált a férőhelyek kiosztása. Folyamatos fejlesztések vannak 

beígérve a Kollégiumi Igazgatóságtól, melyek megvalósulása növelné a kollégiumi hallgatók 

komfort érzetét, így ezeket érdemes a lehetőségekhez mérten sürgetni, kiemelten a régóta húzódó 

Wigner Jenő Kollégium konyháinak felújítását. Megoldást kell találni a kollégiumi mentorságok 

érintő passzivitásra is, felfuttatva a potenciális jelentkezők számát is. 

A gazdaságot tekintve az elmúlt években számos változás történt és történni is fog, így állandóan 

keresnünk kell majd a lehetőségeket a legjobb megvalósíthatóságok érdekében. Fontos felügyelni és 

bővíteni az alszervezetek tájékozottságát a gazdálkodási lehetőségekről, hogy megvalósíthatóak 

maradjanak a programjaik. A rendezvények megvalósíthatóságának átfutási idejei és feltételei is 
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sokat változtak, ezért érdemes minél korábban elkezdeni a szervezéseket és folyamatosan ötletelni az 

alternatívákon is, kimondottan figyelve a részletekre egy-egy szervezés-lebonyolítás kapcsán. A 

gazdaság terén sok kiaknázatlan terület van még, melyre remélhetőleg több sikeres projektünk is lesz 

majd. 

Célszerű megőrizni és hagyománnyá változtatni a pozitív visszajelzésű programokat, mint például a 

tanulmányi verseny gólyák számára, ami már másodjára fut és jó lehetőséget ad az oktatókkal való 

együttműködésre és a szakmai programok népszerűsítésére. 

Folyamatosan és sokat foglalkoztunk a stratégiai céljainkkal. Fontos, hogy ez jövőre is figyelmet 

kapjon, hiszen a mindennapi teendők nem biztosítják a fejlődést és fenntarthatóságot, ami nélkül 

magába dőlhet egy szervezet rövid időn belül. 

A jövő Hallgatói Képviseletnek reményeim szerinti fő célja a stabil belső működés megalapozása 

és a felelős döntéshozatalra való törekvés a hallgatói érdekek szem előtt tartásával, transzparens 

működés mellett. 

2017.11.27. 
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