Kedves Hallgatótársunk!
Elérkezett a Hallgatói Képviselet éves Tisztújító Fóruma és Szavazása. E kiadványban, melyet a kezedben tartasz, megismerheted a jelölteket, jövőbeli terveiket. A bemutatkozó szövegek előtt pedig az eddigi képviselők tevékenységéről kaphatsz tömör információt, amelyet a GHK weboldalán részletesen is megtekinthetsz. 2018. 09. 24-én, hétfőn 18:00-kor szeretettel várunk a K épület KF51-es (AudMax.) termében tartandó Fórumon és Szavazáson, ahol meghallgathatod a GHK
előző éves tevékenységéről készített összefoglalót, valamint személyesen is megismerheted a jelölteket leadhatod voksodat.
Amennyiben a Fórum utáni szavazáson nem tudsz részt venni, szavazatod leadhatod a hét további napjain is, szeptember 25-28 között (kedd-péntek) a D és R épületben, valamint a Kármán Tódor Kollégiumban és a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban. Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Fórumon való részvételért 5 pont, szavazáson való részvételért
(a Fórumon is) 10 közéleti pont jár. Ezen pontok beszámítanak az év végi Közéleti ösztöndíjba.
A bemutatkozások előtt kérjük tekintsd meg a jelenlegi GHK-sok elmúlt éves aktivitását az üléseken és végzett
munkájuk mennyiségét, valamint figyelmedbe ajánljuk a weboldalunkon elérhető beszámolókat. Kérjük, hogy szavazatod megfontoltan add le, hiszen a felelősség a Te kezedben van!
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Gondolj a környezetedre! Add tovább
egy ismerősödnek az újságot, ha te
már elolvastad, vagy keress neki egy
kényelmes szelektív kukát! Köszönjük!
Hivatalos megjelenés: Szeptember 24.
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A GHK feladata
A Hallgatói Képviselet számos feladatot lát el. Tagjai delegáltak a különböző kari és
egyetemi bizottságokba, valamint önmaga is számos bizottságot működtet. Ezek a legfontosabb területeket ölelik fel, amelyekért a bizottságok vezetői felelősek. A legfontosabb
posztokról és feladatkörökről az alábbiakban olvashatsz:

• Elnök: feladata a GHK tevékenységének szervezése, kapcsolattartás a kar vezetésével, számos kari bizottság delegált tagja
• Alelnök: elnök munkáját segítő személy
• EHK delegáltak (2 fő): az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe minden kar 2 főt delegálhat;
az egyetemi szintű, karokon átívelő feladatok elvégzése és a kapcsolattartás a feladatuk
• Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető: zárthelyi- és vizsgaütemezés készítése,
Neptunban leadott kérvények bírálása, hallgatói kérdések megválaszolása és problémák kezelése, részvétel a képzések felülvizsgálatában
• Kollégiumi Bizottság vezető: kollégiumi felvételi, költözés lebonyolítása, kollégiummal kapcsolatos napi ügyek kezelése
• Ösztöndíj Bizottság vezető: kari ösztöndíjak koordinálása, ezek közül a legtöbb hallgatót érintő a tanulmányi ösztöndíj
• Szociális Bizottság vezető: szociális pályázatok leadásának és bírálásának szervezése
• Rendezvény Bizottság vezető: kari hallgatói rendezvények megszervezése
• Gazdasági Bizottság vezető: pénzügyi elszámolás, öntevékeny körök, kari hallgatói
közélet gazdasági hátterének biztosítása
• PR Bizottság vezető: kapcsolattartás, felmérések készítése és kiértékelése
• Iroda felelős: Hallgatói Iroda üzemeltetése, fogadóidő szervezése
• Sport referens: Sporttal kapcsolatos ügyek intézése, sportrendezvények szervezése

További információk
Kérjük, hogy szavazatod leadása előtt tájékozódj, ne csak a bemutatkozó szöveg alapján dönts. A most záruló ciklus képviselőinek jelenléti statisztikái és beszámolói elérhetőek a GHK weboldalának „Választás” dobozában. A választással kapcsolatos információk,
valamint a szavazási helyszínek szintén elérhetőek a weboldalon.

GHK Kiadvány

Bányász Gáspár

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Czavalinga Dénes

Beiratkozás éve: 2015
Szak: Energetikai mérnök BSc

Sziasztok!

Bányász Gáspár vagyok, de az egyetemen a legtöbben Gazsiként ismernek. Idén
harmadik évemet kezdtem a gépészmérnök alapszakon. A gimnáziumban szerzett
szervezői és közösségvezetői tapasztalataim miatt jelentkeztem az első félévemben
a Gólyatanácsba. Úgy gondoltam, hogy így
lesz lehetőségem a lehető legtöbb tudást
megszerezni ahhoz, hogy a későbbiekben
minél többet tudjak tenni a Gépészkar és
az Egyetem hallgatóiért. Ez be is igazolódott, az első évben a Gólyatanács tagjaként,
tavaly pedig már, mint tanácskozási jogú
tag, egyre komolyabb projektekben vehettem részt és egyre nagyobb felelősséggel járó
feladatokat kaptam. Megismertem a kari
vezetést, és megtanultam másokkal együtt
dolgozni, mások érdekeit a lehető leghitelesebben képviselni. Ezek mellett segédkeztem
a Kari BME, a Szakmai és Sport ösztöndíjak elbírálásában is. A tavalyi és idei Gólyatáborban és regisztrációs héten már szervezőként vettem részt és igyekeztem minél több
hasznos információt átadni az elsőéves gépészeknek, hogy könnyebben kezdhessék meg
felsőoktatási tanulmányaikat. Az elmúlt évben a Szociális Bizottság vezetését kaptam
meg feladatul, így főleg az én vezetésemmel történt a rendszeres szociális ösztöndíjhoz,
illetve a kollégiumi férőhelyhez leadott pályázatok bírálása. Emellett a többi karral közösen elkezdtünk kidolgozni egy új szociális pályázati rendszert, hogy egyszerűbbé és
átláthatóbbá tegyük a pályázás menetét. Továbbra is az az egyik elsődleges célunk, hogy
minél hamarabb átállhassunk a még kialakulóban lévő új rendszerre. A másik célkitűzésünk pedig, a pályázatok bírálásának még egységesebbé tétele egyetemi szinten. A Szociális Bizottsághoz tartozó feladatok mellett igyekszem foglalkozni a Kollégium Bizottság
feladataival is, most már ebben is egyre többet tudok segíteni azoknak a képviselőknek,
akiknek ez a fő területük. A jövőben szeretném elősegíteni, hogy a kari rendezvényeket
minél több cég támogassa, hogy a gépészkari hallgatók még színvonalasabb programokon vehessenek részt. Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem és ebben az évben én is
a Ti érdekeiteket képviselhetem.

GHK Kiadvány

Czavalinga Dénes vagyok, harmadéves
energetikai mérnök hallgató. Mikor 2015ben felvételt nyertem az Egyetemre, elsőévesként felkeltette az érdeklődésem a
Gólyatanács nevű programsorozat. Itt beleláthattam az Egyetem, valamint az akkori
Hallgatói Képviselet munkájába. 2016 októberében már tanácskozási jogú tag lettem,
ekkor az irodavezető pozícióval bíztak meg.
2017 márciusában a Képviselet fluktuációja miatt szavazati jogú taggá váltam. Ennek
köszönhetően megkaptam a szociális referensi posztot, amit a mai napig is én töltök
be. Az elmúlt két évből rengeteget tanultam
és sokat fejlődtem. Ezt a tudást szeretném a
későbbiekben is kamatoztatni, valamint fejleszteni. Célom a hallgatók és a Képviselet
közti kommunikáció gördülékenyebbé tétele, mely segítséget nyújthat abban, hogy mindenki bizalommal fordulhasson hozzánk. Szociális referensként sikerült mindig megtalálni a közös hangot a hallgatókkal, könnyen tudtam velük kommunikálni. Ezért gondolom
úgy, hogy szeretném a posztot a továbbiakban is képviselni, az eddigi tapasztalataimból tanulva megerősíteni és a hibákat kijavítani. Referensként fő feladatomnak érzem az
Egyetemi Hallgatói Képviselet és a másik 7 kar szociális referensével való együttműködést, a pályázati rendszer fejlesztését, könnyebbé tételét. Tapasztalt tagként nagyban hozzájárulhatok ehhez a munkához, több bírálási időszakot végigcsinálva a többi referenssel
gördülékenyen haladhatunk a célunk felé.Előző mandátumom során elkezdtem érdeklődni a rendezvény gazdaság felé is. A továbbiakban szeretnék jobban belelátni a programok,
rendezvények gazdasági hátterébe. Szeretem átlátni a dolgokat, mi miért történik, illetve
felmérni a lehetőségeket. A Gazdasági Bizottságban már kaphattam átfogó képet a költségvetések kezeléséről, a későbbiekben szívesen beletanulnék a feladatokba ezzel is segítve
a gazdasági referens munkáját. Jó látni, mikor egy költségvetés az elvártaknak megfelelően
alakul, büszkeség töltene el, ha nekem is részem lehetne ebben.
Remélem, az eddigi munkám folytathatom, és a kitűzött céljaimat elérhetem, amelyhez
kérem, hogy szavazzatok bizalmat nekem!

Választási különszám

Farkas Szidónia

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Gulácsi Balázs

Beiratkozás éve: 2012
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Sziasztok!

A nevem Farkas Szidónia, de az egyetemen legtöbben Szidiként vagy CD-ként
ismernek, harmadik félévemet kezdem meg
gépészmérnöki alapszakon. Magamat egy
kommunikatív, talpraesett lánynak tartom,
akit nem rémíszt el ha egy feladat megoldása
közben problémába ütközik.
Fontosnak tartom, hogy a gólyák már a
kezdetekben tisztában legyenek a lehetőségeikkel és azt, hogy a számukra még új és
ismeretlen rendszerben is megfelelően legyenek képviselve. Tudják, hogy az esetlegesen
fennálló problémáikkal kihez forduljanak.
Már az egyetem előtt igyekeztem minél hasznosabb tagja lenni a közösségnek
és részt vettem kisebb – nagyobb rendezvények megszervezésében, megfelelő gazdasági hattér biztosításában és a rendezvény lebonyolításában a líceumi éveim során, valamint megtanultam együtt dolgozni a társaimmal és az oktatókkal kompromisszumot
kötni. Sajnos amiatt, hogy nem vettem részt a gólyatáborban és az egyetem első heteiben
kissé tartózkodtam az oktatáson kívüli tevékenységektől, így nem tudtam jelentkezni a
Gólyatanácsba, de a Hallgatói Képviseletbe való jelentkezéssemmel próbálom behozni
a lemaradásomat a közösségi életben való részvételnek ezen a területén. Az, hogy én is
szeretnék tagja lenni ennek a Képviseletnek az elmúlt évem során egyre jobban kezdett
kibontakozni bennem, ugyanis tudtam, hogy ez az a hely ahol megfelelő tudást tudok
megszerezni ahhoz, hogy a tőlem telhető legtöbbet tudjak tenni a karért és az itt tanuló
hallgatókért egyaránt.
Tapasztalataimat, tudásomat és képességeimet leginkább a Rendezvény Bizottságban,
a PR Bizottságban és a Gazdasági Bizottságban szeretném felhasználni, kamatoztatni és
gyarapítani, valamint a tapasztaltabb bizottsági tagoktól új és mélyebb ismereteket szerezni a Hallgatói Képviselet munkásságával és feladataival kapcsolatban, szélesebb körű betekintést szeretnék nyerni úgy a GHK, mint az egyetem felépítésébe. Úgy gondolom, hogy
az öntevékeny körökkel kialakított kapcsolataim segítik majd a munkám pozitív irányba
történő elmozdulását. Természetesen nagyon szívesen és lelkiismeretesen segédkezem a
GHK többi bizottságában is.
Őszintén remélem, hogy valami pluszt tudok adni a Gépészkari Hallgatói Képviseletnek és bizalmat szavaztok nekem.

GHK Kiadvány

Gulácsi Balázs vagyok, de az egyetemen általában Guliként hallhattok rólam.
Mechatronikai mérnöki szakon végzem a
tanulmányimat, és az első félévem óta tagja
vagyok több szakmai és közösségi öntevékeny
körnek is kiemelkedő eredménnyel. Mindig
törekedtem a körök közötti egyetértés
növelésére, és úgy gondolom, hogy a
Hallgatói Képviselet tagjaként hatékonyan
tudtam eddig is segíteni a kari közösség
kölcsönösen előnyös együttműködését, ezt
tervezem a jövőben is folytatni.
Tartottam már több eredményes szakmai témájú kurzust, tanulmányi konzultációt,
valamint részt vettem sok kari vagy egyetemi közösségi programon is. Szervezőként ott
voltam beiratkozásom óta az összes mechatronikusoknak szervezett és kari gólyatáborban, tankörvezetőként mélyebb szinten megismerkedtem az egyetem és a Gépész Kar szabályzataival, és tudásomat sikeresen átadtam a
gólyáknak. Szintfelelősként rendszeresen segítek a kollégistáknak a Kármán kollégium internethálózatához kapcsolódó ügyekben, pozitív visszajelzéssel. A fent leírt események miatt
jelentős tapasztalattal rendelkezem az emberekkel való foglalkozásban, és úgy érzem, hogy
ez nagymértékben elősegíti a munkámat, ha ismét bekerülök a Hallgatói Képviseletbe.
Az előző ciklusokban a Hallgatói Képviseletben főként a kollégiumi és a rendezvény
bizottságban tevékenykedtem. A tankörvezetői képzés felelőseként koordináltam a 24
tankörvezető felkészítését és kiválasztását, akik most a gólyáknak segítenek beilleszkedni az egyetemi életbe. Augusztusban Lukács Bálinttal, 2017-ben pedig Hegyi Bencével a
Gépészkar gólyatáborának főszervezői voltunk, minden irányból nagyon pozitív visszajelzéssel. Korábban a honlap főszerkesztői feladatokat is én láttam el.
Több területen is segítettem már a HK munkáját, és sikeresen tudtam együttműködni
a többi képviselővel, ezért úgy gondolom, hogy megállnám a helyem bármilyen rám bízott
feladatban. Széles ismeretségi köröm van mind a felsőbb, mind az alsóbb éves hallgatótársaim között is, és különböző témákban igyekszem is segíteni minél többeknek. Céljaim
közé tartozik, hogy a hallgatókat jobban megismertessem választott képviselőik munkásságával, hogy nagyobb egyetértésben tudjunk együtt dolgozni a Gépészmérnöki Kar jövőjén.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, aki végigolvasta a bemutatkozásomat!

Választási különszám

Kántor Tamás

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészeti modellezés MSc

Sziasztok!
Kántor Tamás vagyok, második félévemet
töltöm a Gépészeti modellezés mesterképzési
szakon. Mindig is úgy gondoltam, hogy a tanulás mellett a közösségi életből is szeretném
kivenni a részem, így 2014 szeptemberében
jelentkeztem a Gólyatanácsba, mert érdekelt
a Hallgató Képviselők munkája. Megismerkedhettem a HK feladataival, kihívásaival,
beleláttam a bizottságok munkájába. Akkor
leginkább a Szociális Bizottság munkájába
kapcsolódtam be. Azóta is, már nyolcadik alkalommal segédkezek a szociális ösztöndíjak
elbírálásában. Ezen kívül a teljesítmény alapú
ösztöndíjak kiosztásában és értékelésében is
részt vettem, például a Kari BME, Szakmai
és Sportösztöndíjak esetében. A Gólyatanács
során megszerzett ismereteket szerettem volna tovább adni, amikor a 2015-ös gólyatáborban tankörvezetőként vettem részt.
Három éve megválasztottak az Ösztöndíj Bizottság vezetőjének, amely posztot tavaly őszig töltöttem be. A két év során sikeresen kiosztottuk a Tanulmányi ösztöndíjat és
egyéb, kiegészítő ösztöndíjakat is. Meghirdettünk egy új pályázatot, aminek a kialakításából jelentősen kivettem a részem. Ez a Rendezvényszervezői ösztöndíj, mellyel a Kari
Rendezvény Bizottság rendezvényszervező és tankörvezető tagjait jutalmazzuk a gépészkari közösségért végzett tevékenységükért.
Az elmúlt egy évben tovább adtam az Ösztöndíj Bizottság vezetőjeként megszerzett
tudásom, és igyekeztem más területek felé nyitni. A GHK egy évvel ezelőtti alakuló ülésén megválasztottak az egyik EHK-delegáltnak, mellyel még nagyobb felelősséget kaptam: a gépészkari hallgatótársaim érdekeit immár egyetemi szinten kell képviselnem. Az
elmúlt év során igyekeztem kivenni a részem az EHK minden bizottságának munkájából,
átlátni a szervezet működését, hogy hatékonyan tudjam elvégezni a rám bízott feladatokat.
A jelenlegi Térítési és Juttatási Szabályzat elavult, nem felel meg sem a jogi szabályozásoknak, sem pedig a karok érdekeinek. Ennek átalakítása már elkezdődött, de azt hiszem, hogy a három éves tapasztalatommal sok építő jellegű ötlettel tudnék hozzájárulni
egy megfelelő szabályzat kialakításához.
A mostani szociális rendszer közel sem ideális, így ennek az átalakításán is szeretnék dolgozni.
Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem, és továbbra is folytathatom a hallgatói
képviselői feladataim ellátását!

GHK Kiadvány

Kovács Eszter
Gizella

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Kovács Eszter Gizella vagyok, idén harmadik félévemet kezdtem gépészmérnöki
alapszakon. Magamat határozott, nyitott és
őszinte emberként jellemezném.
Gimnáziumban is részt vettem rendezvények szervezésében, lebonyolításában és az
egyetemen is hasznos tagja szerettem volna
lenni a közösségi életnek. Egy évvel ezelőtt,
mikor jelentkeztem a Gólyatanácsba az volt
az elsődleges célom, hogy megismerjem
az egyetemi rendszert, és azt a szervezetet, ami a hallgatók ügyeivel, problémáival
foglalkozik. Az elmúlt évben a Gólyatanács
tagjaként előadásokon vettem részt, megismerkedhettem többek között a Hallgatói
Képviselet felépítésével, munkájával, a Képviselet tagjaival és különböző bizottságok
feladataival. Egyre biztosabb lettem abban, hogy hallgatói képviselőként én is szeretnék
részt venni ezeknek a feladatoknak az elvégzésében.
Tavasszal az Erasmus pályázatok bírálásában segédkezhettem, az elmúlt időszakban
pedig a szociális pályázatok előbírálásában vettem részt, illetve azok szóbeli bírálásán
is találkozhattatok már velem. Az idei gólyatáborban tankörvezetőként voltam jelen, így
segítve az elsőéveseket beilleszkedni egy új közösségbe, bevezetni őket az oktatási rendszerbe, megismertetni velük a TVSZ és a TJSZ rájuk vonatkozó jelenleg legfontosabb
pontjait. Számomra fontos, hogy segíthessek másoknak és úgy gondolom, ez egy képviselőnek elengedhetetlen tulajdonsága.
Hallgatói képviselőként szívesen segíteném a Gazdasági Bizottság és a Rendezvény
Bizottság munkáját, a rendezvények szervezését, lebonyolítását, azok gazdasági hátterének, költségvetésének tervezését. A gépészkar programjait gyakran látogatom, így tapasztalataimmal, ötleteimmel segíteném ezeknek a rendezvényeknek a gördülékenyebb lebonyolítását. Számomra fontos a közösségi élet és a tartalmas szabadidő, így képviselőként
törekednék a szakmai és öntevékeny körökkel való egyre szorosabb és produktívabb együttműködésre, hiszen ők teszik változatossá a néha már fásult hétköznapjainkat. Ezen felül úgy
gondolom, bármelyik terület feladtait szívesen elvégezném, legjobb tudásom és képességeim szerint, legyen szó akár a kollégiumi férőhelyosztásról, vagy a PR Bizottság feladatairól.
Véleményem szerint, elmúlt évben szerzett tapasztalataim alapján hatékonyan tudnám
segíteni a Hallgatói Képviselet munkáját és képviselni hallgatótársaim érdekeit.

Választási különszám

Kun Péter

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök MSc

Sziasztok!

Lukács Bálint

Beiratkozás éve: 2014
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Kun Péter vagyok, mesterszakos mechatronikus hallgató. Öt éven keresztül a Mechatronika Szakosztályban előadásszervezőként tevékenykedtem, annak keretein belül
egy évig csoportvezető, és egyben vezetőségi
tag is voltam és jelenleg a Szakosztály öregtagja vagyok. Háromszor voltam szervező a
mechatronikus gólyatáborban. Ezek mellett
számos gépészkari és egyetemi eseményen
is feltűntem. Két Gépész Szakkollégiumi
szakesten voltam főszervező, egyetemi
nyíltnapon népszerűsítettem a Gépészkart, a
Kármán Bajnokságban négy, a Villanyfényes
Bajnokságban két évig vettem részt csapatommal, de ezek mellett Önkéntesnapon is minden évben kivettem a részem a műegyetemi
értékek és hagyományok ápolásában. Az évek
során a Mechatronikai Szakosztályban szerzett szervezői készségeimet és a saját sportcsapatok
menedzselésében szerzett tapasztalataimat a rendezvényszervezésben hasznosítani tudnám.
Szeretnék még egyszer utoljára tenni valamit azért a közegért, ami az elmúlt öt
évben körül vett engem. A hallgatói képviseleti munkának elsősorban a döntéshozatali
szegmense érdekel, azon belül is a pontrendszerek és elosztási elvek kialakításának
mélyebb megismerése, azokban való tevékeny részvétel, legyen szó ösztöndíjakról, vagy
egyéb támogatási források, kollégiumi helyek elosztásáról. Fontosnak tartom, hogy a továbbiakban is jól átlátható, mindenki számára elérhető módon tájékoztatva legyen a kar
minden hallgatója az aktuális ösztöndíj lehetőségekről, vagy csak jobban beleláthassanak a
kari hallgatói képviselet döntéshozatali mechanizmusába.
A sport mindig is egy fontos pont volt az életemben. Tizenhét éve vagyok aktív labdarúgó, de hat évig voltam játékvezető is és hobbi szinten bármilyen sportot szívesen űzök.
A sportemberi, szurkolói lelkesedés, tenni akarás elengedhetetlen része az énemnek. Ha
hallgatói képviselő leszek a kari sportügyekkel is szívesen foglalkoznék. Fontosnak tartom, hogy mindenki akinek igénye van rá sportolhasson és részt vehessen sporteseményeken, bár ki kell emelnem, hogy ezek a lehetőségek eddig is adottak voltak.
Összefoglalva tehát célom, hogy úgy búcsúzzam el az egyetemtől, hogy elmondhassam,
hogy az itt gyűjtött tudásomat, tapasztalatomat a hallgatók még egyszer hallgatótársaim
javára felhasználhattam. Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásom.

GHK Kiadvány

Lukács Bálint vagyok, gépészmérnök
hallgató – bár legtöbben Luke néven ismerhettetek meg az elmúlt években. 2014-ben
kezdtem tanulmányaimat a karon, ahol már
gólyaként igyekeztem bekapcsolódni a közéletbe, kerestem a lehetőséget az ebben való
közreműködésre.
Ez vezetett végül az akkor frissen a
Hallgatói Képviselet alatt alakult Kari Rendezvény Bizottság tagjai közé, ahol közel
3 éven keresztül segítettem szervezőként
az összes jelentősebb hallgatói rendezvény
megvalósulását.
Ezt a munkát szerettem volna egy magasabb szintre emelni, amikor tavaly leadtam
jelentkezésemet a Képviselet tagjai közé,
ahol a bizalmatoknak hála 2017 október óta
a Rendezvény Bizottság vezetőjeként dolgozom.
Ez alatt az időszak alatt igyekeztem mindenki számára megfelelővé, egy kitűnő és maradandó élménnyé tenni a részvételt a rendezvényeinken, legyen szó akár a látogatókról,
akár a szervezői csapatról.
Az elmúlt egy év alatti munkámat is leginkább ezen rendezvényeken keresztül tudjátok
megítélni, őszintén remélem, hogy kedves emlékként visszagondolva rájuk, jó hangulatban hagytátok el az alábbi hallgatói eseményeinket, melyen főszervezőként az én feladatom és felelősségem volt a kiváló Kari Rendezvény Bizottság tagjaival közösen számotokra ezek biztosítása.
A teljesség igénye nélkül a mi idei munkánkat mutatta meg számotokra: a Gólyabál, a
Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál, a Kármán Napi vetélkedő, a Harmadoló Est, a SLIP –
Gépészkari Napok, a Gólyatábor – mely idén új helyszínen került megrendezésre, a Regfeszt, a Gólyahajó és természetesen a szavazás hetében megvalósuló Koliavató.
Ha ismét bizalmat szavaztok nekem, az ez idő alatt szerzett tudásommal, tapasztalatommal és kapcsolataimmal szívesen szolgálnám a Ti érdekeiteket a következő év során is,
a rendezvényeken túl, más területeken is. Őszintén hiszem, hogy képes lennék a Ti felhatalmazásotokkal magasabb színvonalra emelni mindazt a munkát, amelyet a jelen pillanatokban is Hallgatótársaitok tesznek Értetek.
Előre is köszönöm, hogy megtiszteltek a bizalmatokkal!

Választási különszám

Okolicsányi Péter

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök MSc

Sziasztok!

Richter Kristóf

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Okolicsányi Péter vagyok, MSc képzést
idén kezdő hallgató, polimertechnológia specializáción tanulok. Gépészmérnöki tanulmányim első évét Németországban töltöttem,
majd itthon fejeztem be a BSc képzésemet. A
BME-n gólyaként a Gólyatanács aktív tagja,
az elmúlt négy évben pedig gépészkari hallgatói képviselő voltam. Képviseleti tevékenységemet a továbbiakban is szeretném folytatni.
A képviseletben töltött első évemben
tanácskozási jogú tagként az irodafelelősi
posztot pályázat útján nyertem el. Az irodafelelősi tevékenységek mellett aktívan kivettem a részem a Szociális Bizottság, a
Kollégiumi Bizottság és a Kari Tanulmányi Bizottság munkájából is. Ebben az első
évben a Kollégiumi Bizottság érdekelt a
legjobban, így nagy szerepet vállaltam a bizottság munkájában. Alaposan megismertem,
gyakorlatot szereztem kollégiumi ügyek terén a rendszeres teendők elvégzésében. A legutóbbi képviseleti ciklusban a Kollégiumi Bizottság vezetőjeként dolgozhattam.
Az eddigiekhez hasonlóan munkát és időt befektetve szeretném kivenni a részem a GHK
munkájából, nagyobb felelősséget vállalva szeretném az érdekeiteket képviselni. Fontosnak
tartom a gólyatársaink támogatását, hogy minden rendelkezésre álló segítséget és információt
megkapjanak egyetemi tanulmányaik első, talán legmeghatározóbb szakaszában is.
Számomra kiemelkedően fontos képviseleti terület a kollégiumi ügyek, ahol férőhelyek átgondolt, kiegyensúlyozott kiosztása a cél a szociális, tanulmányi és közösségi bekerüléseknél.
Érdeklődésem a Képviseleten belül továbbra is a Kollégiumi és Szociális Bizottság felé irányul.
A képviseletben eltöltött idő alatt sok hasznos készséggel és tudással gazdagodtam.
Késznek érzem magam rá, hogy az általatok megelőlegezett bizalmat építő tevékenységre
váltsam. Az erre való alkalmasságot a korábbi évek munkája, a több szakon és külföldön
szerzett tapasztalataim alapozzák meg. Magamat segítőkész, felelősségtudatos embernek
tartom, hallgatói feladatomnak érzem a közösségi szerepvállalást.
Remélem, hogy a pályázatom elnyerte a tetszéseteket, és a megelőlegezett bizalmatokkal
kivehetem részem az értetek folyó munkából, amit legjobb tudásom szerint fogok végezni.

GHK Kiadvány

Richter Kristófnak hívnak. Jelenleg
harmadéves, gépészmérnök hallgatóként
tanulok az Egyetemen, Gépgyártástechnológia specializáción. A kezdetektől fogva
fontosnak éreztem, hogy a tanulás mellett
részt vegyek a kari közösségi életben, illetve
annak szervezéséből is kivegyem a részem.
Így elsőévesként jelentkeztem a Kari Rendezvény Bizottságba.
Az itt eltöltött két év alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, sikerült a rendezvényszervezés számos területén kipróbálnom magam. Szervezőként jelen voltam
több Gólyatáborban, Gólyabálon, SLIP-en,
Kultúrhéten, Kármán napon, Harmadoló
esten. A rendezvények előkészületei és lebonyolítása alatt az is bebizonyosodott, hogy
nem riadok vissza a kihívásoktól, a feladatokat és problémákat legjobb tudásom szerint
kreatívan meg tudom oldani. Ezt azért tartom fontosnak, mert a képviselőknek gyakran nagyon sok téren egyszerre kell helytállnia. A KRB-s munkásságom alatt, rengeteg
emberrel kerültem kapcsolatba különböző élethelyzetekben, melynek eredményeként jó
kommunikációs készségre tettem szert, amit szintén fontosnak és elengedhetetlen tartok
a képviselői munkához.
Az elmúlt éveim alatt sok öntevékeny körrel is sikerült megismerkednem és azóta is jó
kapcsolatot ápolok velük, ami szintén segítené a munkámat.
A fenti tapasztalataimat és képességeimet úgy érzem, a rendezvény bizottság munkájában tudnám leginkább kamatoztatni, de érdekel a gazdasági és a PR bizottságban való
munka is. Valamint nyitottan és lelkesen állok hozzá a többi feladatkörhöz, és szívesen
segíteném az ő munkájukat is. Régóta figyelem a Hallgatói képviselet munkáját és azért
döntöttem úgy, hogy jelentkezni szeretnék, mert úgy érzem, hogy itt többet tudnék hozzátenni a Gépészkar, és a gépész hallgatók jövőjéhez, és ez nagyon fontos számomra. Köszönöm a figyelmeteket!
Amennyiben megtiszteltek szavazataitokkal, a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjaként minden erőmmel azon leszek, hogy a ti érdekeiteket megfelelően képviseljem.

Választási különszám

Szénási András

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök MSc

Sziasztok!

Szenka József

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Sziasztok!

Szénási András vagyok, de a többség
Széna néven ismerhet engem. Első évemben járok Mechatronika MSc-n, előtte a
BSc-t is a BME Mechatronikai mérnöki
szakán végeztem el. Az előző Gépészkari
Hallgatói Képviseleti ciklusban rövidebb,
öt hónapos mandátummal vettem részt. A
következő évben az a célom, hogy a teljes
ciklusban segítsem a Hallgatói Képviselet
munkáját.
Már egyetemi éveim kezdetétől kivettem a részem a közösségi életből. Szinte négy évig voltam tagja a Kari Rendezvény Bizottságnak. Szervezőként már
négy gólyatábor és sok egyéb rendezvény
lebonyolításában részt vettem (Kultúrhét,
Gyűrűavató, Gólyabál, SLIP, stb.). Nagyon
fontos számomra a gólyák koordinálása, beilleszkedésük segítése, és a felsőbb évesek
számára kulturális és szórakoztató programok szervezése.
A korábbi képviselői pályám és egyéb szervezői feladatok sok tapasztalatot és teherbírási képességet nyújtottak számomra. Ennek köszönhetően szeretnék idén a Rendezvény
Bizottságában tevékeny és produktív részt vállalni.
A képviselői időszakomban is jórészt a Rendezvény Bizottságban tevékenykedtem.
Részt vettem idén is a gólyatáborban és egyéb regisztrációs heti programokon, ahol a frissen érkezett hallgatótársaimnak én is átadhattam az egyetemmel kapcsolatos hasznos tudnivalókat. Emellett a tanulmányi rendszer felülvizsgálatához is hozzájárultam, ahol a BSc
után egy új MSc-s tanterv fejlesztésével foglalkoztunk.
A rendezvényeket koordináló területeken kívül a Gépészkari Hallgatói Képviselet
munkáját minden téren szeretném elősegíteni szavazati jogommal és hozzáértésemmel,
hogy megtarthassuk a legfontosabb egyetemi hagyományokat, más területeken pedig fejlődést, avagy kiegyensúlyozottságot hozzunk létre az egyetemi vezetőség és az egész diákság között. A rendezvényszervezéshez elengedhetetlen kommunikációs csatornákat is
támogatnám a PR Bizottság tagjaként.
Az évek alatt megismertem a GHK számos tagját, így együtt összetartó csapatként
tudnánk dolgozni a jövőben, és ezt a közös munkát az idei ciklusban is szeretném folytatni. Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha bizalmat szavaznátok nekem, és egy erős
csapat tagjaként én is segíthetném egyetemi életeteket.

GHK Kiadvány

Szenka József, másodéves mechatronikai
mérnök hallgató vagyok. Az egyetem előtt aktív szereplője voltam a helyi közösségi életnek,
középiskolában tagja voltam a DÖK-nek, különféle rendezvények szervezésében szerepet
vállaltam (városbál, lúdavató, végzősbúcsúztató, egészségnap). Ennek fényében már az
egyetemi tanulmányaim elején tudtam, hogy a
tanulás mellett a közösségi életből is ki szeretném venni a részem. Mindig is szívesen segítettem a hallgatótársaimnak. Azért szeretnék a
Hallgatói Képviselet tagja lenni, hogy ezt hatékonyabban, szervezett formában tehessem.
Magamat nyitott, türelmes, határozott,
megbízható személyiségnek tartom, akinek
nem okoz gondot, ha nyomás alatt, határidőre kell jól teljesítenem. Minden helyzetből
próbálom a maximumot kihozni, és teljesíteni az általam elvállat feladatokat.
Az egyetemi pályafutásomat az újonnan kialakított képzési programban kezdtem
meg, azon belül is a német képzésen, ezért azt jól ismerem, a felmerülő problémákra
személyesen is rálátok.
Már az első félévemben jelentkeztem a Kármán Tódor Fotókörbe, aminek azóta lelkes
tagja vagyok, ezáltal az év folyamán rengeteg kari rendezvényen vehettem részt (pl.: SLIP,
Gólyatábor). Mindemellett megtapasztalhattam, hogy milyen egy jólszervezett csapat
tagjának a lenni, milyen egy adott szakmai feladatot másokért elvégezni, úgy, hogy közben jól érzi magát az ember.
Fontos számomra a gólyák az egyetemi életbe való beilleszkedésének a segítése, koordinálása, ezért a második félévemben beiratkoztam a tankörvezetői felkészítőre. Ezeken
foglalkozásokon megtanulhattam, hogy milyen problémákkal találkozik egy tankörvezető
a mindennapokban (alapvető tanulmányi, szociális, kollégiumi ügyek), de ezzel egyidőben
részletesen megismertem a GHK felépítését, működését és feladatát is.
Hallgatói képviselőként szeretnék több bizottság munkájával is megismerkedni, elsősorban azonban a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban tevékenykednék szívesen. Szerintem az oktatókkal való kapcsolattartás, egyeztetés, illetve a tanulmányértékelési terv és
vizsgarend összeállítása hozzám illő feladat lenne.
Úgy érzem, hogy az elmúlt évem alatt gyűjtött tapasztalataimmal hatékonyan tudnám
segíteni a HK munkáját, és képviselhetném a hallgatótársaim érdekeit.
Köszönöm előre is a bizalmatokat!

Választási különszám

Szili Ákos

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Tóth Amanda

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök MSc

Sziasztok!

A nevem Szili Ákos, harmadéves hallgató
vagyok a gépészmérnöki alapszakon. Mindig
is fontosnak tartottam, hogy a tanulás mellett
a közösségi életben is szerepet vállaljak, amire
számomra itt az egyetemen a Hallgatói Képviselet munkája volt a leginkább megfelelő.
Magamat vidám, talpraesett, megbízható személyiségnek tartom, szeretem a kihívásokat
s egy adott helyzetből mindig a maximumot
próbálom kihozni. Az egyetemre kerülésem
után nem sokkal jelentkeztem a Gólyatanácsba annak érdekében, hogy több információt
szerezzek a Hallgatói Képviselet felépítéséről,
munkájáról. Az előadások során betekintést
nyertem a bizottságok tevékenységeibe, és az
idő haladtával egyre biztosabb lettem, hogy a
Hallgatói Képviselet tagja szeretnék lenni.
Az elmúlt időszak alatt számos területen munkálkodtam, segítettem a Kari BME,
Szakmai és Sportösztöndíj bemutatásánál, rendezvények megvalósításánál. Részt vettem a
szociális pályázatok előbírálásánál és szóbeli elbírálásánál is, ahol többetekkel találkozhattam személyesen is. Az elmúlt egy évben a Gazdasági Bizottság vezetőjeként dolgoztam.
Feladatom volt a gépészkari rendezvények gazdasági oldalának megvalósítása, a Hallgatói Képviselet költségvetésének elkészítése. A Bizottság kiemelt feladatának tekinthető az
öntevékeny körök támogatása, amelyet az elmúlt időszakban sikeresen újraindítottunk.
Idén júniusban sikeresen pályáztam meg az EHK-delegált posztot, ahol részt vettem
többek között a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok bírálásában, valamint a Gazdasági Bizottság munkájában. Augusztus óta az Egyetemi Hallgatói Képviselet gazdasági
referensi pozícióját töltöm be.
Az eddig felsorolt tevékenységek mellett az elkövetkező időszakban terveim között
szerepel a Gólyatanács megszervezése, a GHK iránt érdeklődő gólyák bevezetése a Képviselet munkájába.
Úgy gondolom, a GHK-ban eddig eltöltött idő alatt megfelelő tudást és tapasztalatot
szereztem ahhoz, hogy a Képviselet munkáját kellőképpen segíteni tudjam, így amennyiben bizalmat szavaztok nekem, folytatni szeretném az elkezdett munkát mind a GHK-n,
mind az EHK-n belül.
Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásom, amennyiben úgy gondolod, hogy megfelelő munkát végeztem, remélem, megtisztelsz szavazatoddal! Bizalmadat előre is köszönöm!

GHK Kiadvány

Tóth Amanda vagyok, a második félévemet kezdtem, mint mesterszakos gépészmérnök hallgató. Már gólyaként motivált,
hogy aktívan tehessek hallgató társaim érdekében. Négy éve lehetőségem adódott belépni a Gólyatanácsba, ahol megismerkedtem a
különböző bizottságok feladataival, a Hallgatói Képviselők munkájával.
Három éve – a hallgatói képviseleti mandátumom előtt – a gólyatáborban
tankörvezetőként vettem részt, tovább
adva a Gólyatanács előadásai során megszerzett tudásomat. Lehetőségeim szerint
igyekeztem segíteni a gólyákat, felkészíteni őket az egyetemi életbe való integrálódásra. Azóta képviselőként is részt vettem
már három gólyatáborban.
Három éve jelentkeztem a Gépészkari Hallgatói Képviseletbe, s miután bizalmat szavaztatok nekem, elnyertem a Szociális Bizottság vezetői posztot, amit másfél évig töltöttem be. Segítettem a Külső Szociális Bizottság munkáját, kidolgoztuk a TJSZ 3. számú
mellékletét, ami a Rendkívüli szociális támogatás pontrendszerét és eljárás rendjét foglalja
magába. A szociális rendszer reformálásán is dolgoztam egy félévig. Sikeresen letettem az
Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett szociális pályázat bírálói vizsgát. Azóta is
minden félévben találkozhattatok velem a pályázatok személyes bemutatásakor, hiszen jelentősen kiveszem belőle a részem már nyolc féléve.
A Szociális Bizottság mellett az Ösztöndíj Bizottságot is vezettem, ahol a teljesítmény
alapú ösztöndíjakkal foglalkoztam. Később pedig felkértek a képviselet alelnöki posztjára.
Egy félévig alelnöki posztban, vezetőségi tagként koordináltam a képviselet működését.
Törekedtem az elnök által delegált feladatok pontos elvégzésére.
Az elmúlt egy félévben a GHK elnöki pozícióját töltöttem be, igyekeztem megvalósítani a képviselők közti megfelelő munkaeloszlást, valamint egy jó légkört teremteni a képviseleten belül. Hetente részt vettem a Dékáni Tanácson, ahol a Kar vezetésével beszéltünk az aktuális témákról.
Hallgatói Képviselőként továbbra is vezetőségi tagként szeretném segíteni és koordinálni a képviseletet, emellett továbbra is segítenék minden területen, amiben csak
tudok. Remélem, megtiszteltek bizalmatokkal, és megválasztotok Gépészkari Hallgatói Képviselőnek!

Választási különszám

Tóth Ákos Károly

Beiratkozás éve: 2015
Szak: Gépészmérnök BSc

Tóth Levente

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!

Tisztelt Hallgatótársaim!
A nevem Tóth Ákos, hetedik féléves gépészmérnök hallgató, géptervező specializáción. Immár ötödik féléve veszem ki a
részem a Hallgatói Képviselet munkájából,
valamint ez a negyedik szemeszterem a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjeként.
Mint Tanulmányi és Oktatási Bizottság
vezető az egyik legfontosabb feladatomnak
érzem, hogy a hallgatók ittlétük során zavartalan, és szabályokhoz hű képzésben vehessenek
részt. A tisztség megszerzését követően első
nagyobb feladatom volt közreműködni a teljesítményértékelési tervezet elkészítésében és
ellenőrzésében, melyben azóta is segítek minden félév elején, valamint a vizsgarend összeállításában a szemeszter végéhez közeledve.
Legtöbbször a Képviselethez érkezett tanulmányi kérdések megválaszolása kapcsán találkozhattatok velem. Számos alkalommal fordultak már hozzám tárgyfelvételi problémákkal, szakok közötti átjelentkezés, hallgatói önköltség csökkentésének ügyében, kreditakkreditációhoz
kapcsolódó gondokkal, órarendi ütközésekkel, valamint egyes oktatókhoz, számonkérésekhez
kötődő panaszokkal. Mindemellett a jelenlegi gólyák új mintatantervben kezdhetik meg tanulmányikat. Ezen új mintatanterv elkészítésében is közreműködtem az előző félévek során.
Az utóbbi félévben, a BSc képzés mintatantervének megreformálását követte a mesterképzések korszerűsítése. A jelenleg is zajló reform az egyik legfontosabb eszköze a
Kar minőségbiztosításának, így a Bizottság jelenlegi legfontosabb feladataihoz sorolandó,
hogy ebben közreműködjön.
Előző félévemben az oktatókból álló Best Practices Bizottság GHK által delegált tagjává váltam. A Bizottság feladata, hogy elősegítse az oktatók közti tudásátadást az eddig
bevált, jó gyakorlatok, és követendő példák átadásával. A GHK és az én feladatom a Bizottságon belül, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív eredményeit elemezve
bővítsem az összegyűjtött gyakorlatok tárházát.
A jövőben szeretném folytatni Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői tisztségem.
Célom fejleszteni a Bizottságon belüli feladatok ellátását, több tagot is bevonva a munkába, a hallgatókat érintő még gyorsabb tanácsadás érdekében.
Mint minden Műegyetemi hallgató részese a Hallgatói Önkormányzatnak, joga van
beleszólni a hallgatói közéletbe, így Ti is felelősök vagytok saját képzésetek alakulásáért.
Vállaljátok ezt a felelősséget, és ehhez mérten hozzatok döntést annak érdekében, hogy
kik képviseljék érdekeiteket.

GHK Kiadvány

Tóth Levente Ferenc vagyok, gépészmérnök alapszakos hallgató. 2016 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A tanuláson kívül azt a
célt állítottam fel magamnak, hogy kivegyem a részem az egyetem mindennapos
dolgainak szervezésében, ezért jelentkeztem a Gólyatanácsba. Ezeken a foglalkozásokon meghallgattam az összes bizottság munkájával kapcsolatos tudnivalókat,
és megismerkedtem a Hallgatói Képviselet
tagjaival. Ezt követően kivettem a részem
azokból a teendőkből is, amelyekhez megfelelő tudással rendelkeztem.
Az első komolyabb volumenű munka,
amiben hasznosan tudtam segítségére lenni a Hallgatói Képviseletnek, az a szociális pályázatok elbírálása volt. Ennek feltétele
az Egyetemi Hallgatói Képviselet által összeállított vizsga abszolválása, mely szerencsére sikerült is. Különösen tetszett, hogy más hallgatókkal közvetlen kapcsolatot
tudtam teremteni, és együtt oldottuk meg a felmerülő problémákat. Gólyatanácsosként a Kari BME, Szakmai és Sportösztöndíj elbírálásában segédkeztem még. Ezen
tevékenységek által személyes tapasztalatokra tettem szert, melyeket később kamatoztatni is tudtam.
Az első HK-s évemben Ösztöndíj Bizottság vezető voltam, ahol először felosztottam a rendelkezésre álló hallgatói normatíva keretet, elkészítettem a Kari BME, Szakmai, Sport, Tanulmányi, Közösségi, Közösségvezetői, Közéleti, Gólya Közéleti, Rendezvényszervezői ösztöndíjak dokumentációját, melyeket továbbítottam a Hallgatói
Szolgáltatási Igazgatóságnak. Az első három elbírálását az Ösztöndíj Bizottság tagjai
végzik, ennek alkalmára tartottam egy felkészítőt, illetve jómagam is részt vettem benne. Elvégeztem a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos kérvények elbírálását. Emellett a
Hallgatói Iroda vezetője tisztséget is betöltöttem. Többek között az eszközök kölcsönzését, az ügyeletet és az irodát érintő teendőket koordináltam. Úgy érzem, hogy teljes
értékű tagja vagyok a társaságnak, és nagyon élvezem az itt töltött időt. Összességében,
amiért jelentkeztem a gólyatanácsba és a Hallgatói Képviseletbe, az eddig teljes mértékben teljesült. Szeretnék még nagyobb részt vállalni a Hallgatói Képviselet munkájából. Remélem, megszavazzátok nekem a bizalmat, és megkezdhetem veletek újra a
közös munkát.

Választási különszám

