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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 21.

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. 2020. 09. 21-én, hétfőn 18:00-kor 
szeretettel várunk a Microsoft Teams rendszeren lebonyolított Fórumon, ahol meghallgathatod a GHK előző éves tevé-
kenységéről készített összefoglalót, valamint személyesen is megismerheted a jelölteket leadhatod voksodat. A következő 
kóddal tudtok majd csatlakozni: yv61y8c.

A Fórum után szavazatod leadhatod szeptember 21. 21:00-tól szeptember 28. 09:00-ig a Neptun rendszeren keresz-
tül. Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Fórumon való részvételért 5 pont, szavazáson való részvételért 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 mun-
kájuk mennyiségét, valamint figyelmedbe ajánljuk a weboldalunkon elérhető beszámolókat. Kérjük, hogy szavazatod meg-
fontoltan add le, hiszen a felelősség a Te kezedben van!
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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 leg-
fontosabb 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 vezetésé-
vel, 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 problé-
mák kezelése, részvétel a képzések felülvizsgálatában

• Kollégiumi Bizottság vezető: kollégiumi felvételi, költözés lebonyolítása, kollégium-
mal kapcsolatos napi ügyek kezelése

• Ösztöndíj Bizottság vezető: kari ösztöndíjak koordinálása, ezek közül a legtöbb hall-
gatót 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 alap-

ján dönts. A most záruló ciklus képviselőinek jelenléti statisztikái és beszámolói elérhető-
ek a GHK weboldalának „Választás” dobozában. A választással kapcsolatos információk, 
valamint a szavazási helyszínek szintén elérhetőek a weboldalon.
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mecthronikai mérnök BScAgócs Norbert

Sziasztok!
Agócs Norbert, harmadéves mechatroni-

kai mérnök hallgató vagyok. Mindig is fontos-
nak tartottam, hogy a tanulmányaim mellett a 
közösségi életben is szerepet vállaljak és ezáltal 
valahogyan segítsem a hallgatótársaimat, így 
számomra a Hallgatói Képviselet munkája volt 
a leginkább megfelelő.

Az elmúlt időszak alatt a Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság munkájában vettem részt, 
mint a Bizottság vezetője. A Bizottság vezető-
je lévén a legfőbb feladatomként tekintek arra, 
hogy segítsem a hallgatótársaimat a tanulmá-
nyaik zavartalan és szabályokhoz hű elvégzé-
sében.  A Bizottságban végzett munkám során 
az első nagyobb feladataim közé tartoztak a 
teljesítményértékelési terv félév eleji, illetve a 
vizsgarend félév végi összeállításában és elle-
nőrzésében való segédkezés, amelyben azóta is 
aktív részt vállalok. 

Az egyetemi tanulmányaitok során legtöbbször a Képviselethez érkezett tanulmányi levelek 
megválaszolása kapcsán találkozhattatok velem. Számos hallgatónak segíthettem már mindenféle 
tanulmányi üggyel kapcsolatban, mint pl. egyes számonkérésekhez, esetleg oktatókhoz kötődő pa-
naszok, órarendi ütközések, tantárgyfelvételi problémák megoldásában vagy akár a közel múltban 
történt távolléti oktatásra való átállás által előidézett zavarok elhárításában. A Kari Tanulmányi 
Bizottság tagjaként bepillantást nyerhettem a hallgatói kérvények elbírálásának folyamatába is. A 
hallgatók jobb tájékoztatása érdekében idén sikeresen elindítottam a Tanulmányi tippek sorozatot, 
amely mára már egy több Bizottságot átölelő tematikus posztsorozattá nőtte ki magát.

Az eddig felsorolt tevékenységeim mellett tavaly október óta a külügyi referensi posztot is én 
töltöm be. A főbb feladataim közé tartozik a kapcsolattartás a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgató-
ság külföldi részképzésért felelős munkatársaival és a Kari Erasmus Koordinátorral, illetve a kari 
Erasmus+ férőhelyek szétosztásában is nagy részt vállalok. Emellett a Szociális Bizottság mun-
káját is elősegítem azzal, hogy már több féléve részt veszek a szociális pályázatok előbírálásában, 
valamint a személyes bemutatás során történő elbírálásukban.

A jövőben szeretném folytatni a munkámat Képviseletben, mint a Tanulmányi és Oktatási Bi-
zottság vezetője. A célom fejleszteni a Bizottságon belüli feladatok megosztását, azok gyorsabb el-
látását, illetve szeretnék nagyobb figyelmet fordítani a GHK belső működésének a szervezésére is.

Remélem bizalmat szavaztok számomra és folytathatom a hallgatói képviselői feladataim ellátását!
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Beiratkozás éve: 2020
Szak: Gépészmérnök MScBányász Gáspár

Kedves Hallgatótársaim!
Bányász Gáspár, ötödéves gépészmérnök 

hallgató vagyok és ebben a félévben már a mes-
terképzés második félévének vágok neki. A gé-
pészkari közéletben a legtöbben Gazsiként is-
mernek, vagy hallhattak rólam. Mindig is közel 
állt hozzám a folyamatok hátterének megisme-
rése, valamint a másoknak való segítségnyújtás 
egy közösségen belül. 

Már első félévemben csatlakoztam a Gólya-
tanácsba, ahol először csak tanulva, majd egyre 
többet téve csatlakoztam a Hallgatói Képviselet 
munkájához. Az itt töltött évek alatt sokat fog-
lalkoztam a különböző hallgatói juttatásokkal, 
képviselői pályafutásom kezdete óta segítem 
a Kollégiumi Bizottság aktuális vezetőjének 
munkáját. Referensként sokáig én voltam fele-
lős a szociális pályázatok ügymenetének teljes 
lebonyolításáért, valamint az kialakulóban lévő 
új online rendszer fejlesztésének kezdeti szaka-
szában is aktív szerepet vállaltam. Az elmúlt egy évben az öntevékeny körökkel és szakkollégiu-
mokkal való kapcsolattartás volt a feladatom.

Jelentkezésemet azért adtam le idén is, mert úgy látom, hogy évről évre csökken azon embe-
rek száma, akik hosszabb időszakra kötelezik el magukat a képviselői tevékenység mellett. Ezen 
szeretnék változtatni. Célkitűzésem, hogy a GHK-nak olyan utánpótlásbázist teremtsek, hogy a 
jövőben ne okozzon gondot a képviselten belül egy tapasztalt ember átmeneti vagy végleges kiesé-
se. Ezt a Gólyatanács vezetésével szeretném elérni, és célom, hogy akik szeretnének aktívan részt 
venni a GHK munkájában minél hamarabb meg is tehessék ezt. 

A továbbiakban is szeretném segíteni a fiatalabb képviselők munkáját is a juttatás-térítés-
hez kapcsolódó területeken, hogy a mindennapi feladatok ellátásán felül fejlődni is tudjon a 
szervezet. Emellett pedig szívesen folytatnám az öntevékeny körökkel kapcsolatban megkez-
dett munkát, hogy a képviselet és a körök között még gördülékenyebb legyen a kommunikáció 
és a GHK a lehetőségeihez mérten a lehető legjobban tudja támogatni ezeket a csoportokat 
működésük bármely területén. 

Remélem eme rövid bemutatkozás elnyerte tetszéseteket és megtiszteltek voksaitokkal a 
tisztújító szavazáson.
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc

Endrész Rolinak hívnak, a harmadik évem 
taposom a gépészmérnöki szakon, most kezd-
tem anyagtechnológia specializáción, emellett 
pedig jelenleg a GHK Ösztöndíj Bizottság ve-
zetője vagyok. Miután bekerültem a BME-re, 
hamar világossá vált, hogy ugyan el lehet vé-
gezni az egyetemet egyedül is, de nem érdemes. 
Ennek tudatában kezdtem keresgélni a renge-
teg lehetőség közt, hogy hogyan tudnék aktív 
részese lenni annak a hatalmas közösségnek, 
ahova csöppentem, s így kerültem 2018-ban a 
GHK Gólyatanácsként ismert előszobájába.

Az elmúlt egy évben több területen is ki-
próbáltam magam, azonban a legtöbb energiát 
a teljesítményalapú ösztöndíjakkal kapcsola-
tos feladatokba fektettem. Ez bővebben annyit 
jelent, hogy az én feladataim közé tartozott a 
Tanulmányi ösztöndíj gondozása, a Közösségi, 
Kari BME és Szakmai, Rendezvényszervezői, 
illetve Sportösztöndíj pályázati kiírásainak előkészítése, a pályázás felügyelete, az igazolások be-
szedése, majd a pályázatok elbírálása, végül pedig az előzetes, majd a végleges eredmények elkészí-
tése. Tavaly október óta szerencsére rengeteg pályázattal volt dolgom, sokszor nyújthattam segítsé-
get, ha valami nem volt rendben, de mindig örömmel fogadtam, ha valakinek végül elismerhettük 
az elmúlt félévben nyújtott teljesítményét. Mindegy volt, hogy a tanulásban, sportban, nyelvtanu-
lásban, vagy szakmai versenyben volt kiemelkedő egy hallgató, jó érzéssel töltött, tölt el, hogy részt 
vehetek abban, hogy félévente több száz motivált, szorgalmas, a közösségi életben aktív szerepet 
vállaló hallgató kap jutalmat kemény munkájáért. A Veletek, pályázókkal való kapcsolattartás mel-
lett sikerült jó kapcsolatba kerülnöm a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival is.

Amennyiben Ti is támogattok, szeretném folytatni a tevékenységem a GHK-ban, mint az 
Ösztöndíj Bizottság vezetője. Céljaim közé tartozik a pályázás menetének egyszerűsítése, illetve 
ezzel együtt az, hogy minél kevesebb papírt kelljen behozni ahhoz, hogy elnyerjék a hallgatók az 
adott ösztöndíjat. Emellett folyamatos törekvése a teljes képviseletnek a tanulmányi ösztöndíj mi-
nél igazságosabb elosztása a GPK hallgatói között.

Köszönöm Nektek az elmúlt egy évet, bízom abban, hogy folytathatom a feladatim ellátását, 
most már nagyobb tapasztalattal és rutinnal!

Endrész Roland 
Sziasztok!
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Beiratkozás éve: 2017
Szak: Gépészmérnök BScFarkas Szidónia 

Sziasztok! 
A nevem Farkas Szidónia, de az egyetemen 

legtöbben Szidiként vagy CD-ként ismernek, 
hetedik félévemet kezdem meg gépészmérnöki 
alapszakon. Magamat egy életvidám, talpraesett 
lánynak tartom, akit nem rémiszt meg ha egy 
feladat megoldása közben problémába ütközik.

A Hallgatói Képviseletben végzett mun-
kám alatt széleskürű betekintést nyerhettem a 
szervezet valamint a Bizottságok munkájába , a 
gyökereitől ismerhettem meg a HÖK rendszer 
szerkezetét és felépítését, valamint lehetősé-
gem adódott egy innovati rendszerrel együtt 
fejlődni és kibonatkozni.

2018/19. tanév során a PR Bizottság vezető-
jeként fő feladataim közé tartozott a hallgatók 
és a Hallgatói Képviselet közötti kapcsolattar-
tás, a Hallgatói Képviselet honlapjának, face-
book oldalának és Instagramjának kezelése és 
karban tartása, kari és egyetemi rendezvények 
népszerűsítése, cikkek írása különböző egyetemi és kari újságokba valamint hírlevelekbe.

2019/20. tanév során, valamint jelenleg is, a Hallgatói Képviselet Szociális Referenseként tevé-
kenykedem.  Referensként aktívan részt veszek a kari hallgatók szociális ösztöndíj pályázatainak 
elbírálása, személyes bemutatáson is találkozhattatok már velem az elmúlt időszakokban, valamint 
feladataim közé tartozik a pályázás alapjául szolgáló Egyetemi Szabályzatok és Korményrende-
letek ismerete, kapcsolattartás az egyetem többi karának szociális referensével, valamint az Egye-
temi Hallgatói Képviselettel. A szociális pályázatok elbírálását minden félévben egy 10-15 főből 
álló Bizottság végzi, feladatom továbbá a Bizottság munkájának menedzselése, az ösztöndíj pályá-
zatok elbírálásához szükséges bírálói vizsgára való felkészítők megszervezése és lebonyolítása. 

Mindezek mellett segítettem a teljesítmény alapú ösztöndíjak beszedésében, mint például  a 
Sport, a Szakmai és a Kari BME ösztöndíjak, az Erasmus pályázatok birálásában is részt vettem. 
Már két éve a Gólyatáborban és a Regisztrációs héten szervezőként voltam jelen és igyekeztem 
minél több hasznos információval ellátni a gólyákat és gondoskodni arról, hogy gördülékenyen be 
tudjanak illeszkedni egy új környezetbe és meg tudjanak birkózni a kezdeti teendőkkel.

Őszintén remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem és a fent említett területeken tovább foly-
tathatom a munkámat, javithatok a hallgatók és a Hallgatói Képviselet kapcsolatán és hogy valami 
pluszt tudok adni a Gépészkari Hallgatói Képviseletnek.
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök MScFülöp Gergely János

Sziasztok!
Fülöp Gergely János vagyok, gépészmérnök 

szakos hallgató. 2018 őszén nyertem felvételt 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre. A tanulás mellett fontosnak tartot-
tam, hogy a közösségi életben is részt vegyek. 
Az egyetemre kerülésem után nem sokkal 
jelentkeztem a Gólyatanácsba, hogy jobban 
megismerhessem az egyetem és a Hallgatói 
Képviselet működését. Az előadások során be-
tekintést nyertem a bizottságok tevékenységei-
be, és az idő haladtával egyre biztosabb lettem, 
hogy a képviselet tagja szeretnék lenni. 

A Gépészkari Hallgatói Képviseletbe 2019 
év elején kerültem be tanácskozási jogú tagként. 
Megismertem a kari vezetést, és megtanultam 
másokkal együtt dolgozni, mások érdekeit a leg-
jobb tudásom szerint képviselni. Mostanra már 
mandátumos tagként vagyok jelen a GHK-ban. 
Az elmúlt időszakban több területen is munkál-
kodtam, segítettem a Kari BME, Szakmai és Sportösztöndíj bemutatásánál és pontozásánál. 

Legtöbbet a szociális pályázatok bírálásával töltöttem, hiszen már 4. féléve segítem a Szociális 
Bizottság működését, az utóbbi 1 évben, mint Bizottság vezető.  Két év alatt több száz pályáza-
tot is előbíráltam, illetve a bemutatásokon is többetekkel találkozhattam személyesen is. Emel-
lett a Hallgatói Iroda vezetője tisztséget is betöltöttem. Többet között az eszközök kölcsönzését, 
az ügyeletet és az irodát érintő teendőket koordináltam. A 2020-as gólyatáborba már másodjára 
csatlakoztam a szervezők csapatához, és segítettem a rendezvény gördülékeny lebonyolításában. 

Magamat türelmes, céltudatos és megbízható személyiségnek mondanám, ha valamit elvállalok 
mindig a legjobb tudásom szerint teljesítem azt.  Jó probléma-megoldó képességgel rendelkezek, 
valamint szívesen segítek másokon.

Összefoglalva tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt 2 év alatt sok hasznos tapasztalatot szereztem a 
Gólyatanácsban és a GHK-ban, remélem a jövőben ezt a tudást kamatoztathatom és hasznosíthatom. 

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben úgy gondolod, hogy 
hasznos tagja lehetnék a Képviseletnek, úgy remélem, megtisztelsz a szavazatoddal. Bizalmatokat 
pedig előre is köszönöm!
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök BScGulyás Máté 

Sziasztok!
Gulyás Máténak hívnak, de többetek va-

lószínűleg Medinként ismer. 2018 óta vagyok 
büszke tagja a Gépészkari hallgatóságnak, mint 
mechatronikai mérnök hallgató. Dinamikus, 
ambiciózus személyiségem miatt már gimn-
azistaként is rendszeres szereplője voltam a 
közösségi életnek a Gólyatábor, Ki mit tud?, 
12 órás foci bajnokság szervezőjeként, vala-
mint Diák Önkormányzati képviselőként is, így 
semmi kétségem nem volt afelől, hogy tanul-
mányaim mellett a Kari Rendezvény Bizottság-
ban is szeretnék tevékenykedni szervezőként az 
egyetemen töltött éveim alatt. 

Az elmúlt két évben aktívan részt vettem 
a kari közéletben és rendezvényszervezői- va-
lamint egyéni tapasztalataim is rávilágítottak 
arra, hogy mennyire fontos az egyetemen az, 
hogy minél több barátot, ismerőst szerezzen az 
ember, hiszen ahogy örömünket megoszthatjuk 
velük, úgy a problémáink megoldása is karnyújtásnyira lehet tőlünk, esetenként a szószoros érte-
lemben. Ezen kapcsolatok kialakításában, véleményem szerint elengedhetetlenek a magas színvo-
nalú rendezvények, mint például a Gólyatábor, Regisztrációs hét, Gyűrűavató, vagy a Gépészkari 
Napok. Mindezek megvalósulásához nélkülözhetetlen a stabil gazdasági háttér, melyeknek a meg-
tervezésébe volt szerencsém belelátni. Mindemellett a Kari Rendezvény Bizottságban, a Marke-
ting csoport egyik vezetőjeként el tudtam sajátítani a jó képviselő számára elengedhetetlenül fon-
tos kompetenciákat, megfelelő kommunikációs- és problémamegoldó készségeket is. 

Ha megtiszteltek bizalmatokkal, tapasztalataimat felhasználva elsősorban a Gazdasági Bizott-
ságon keresztül segíteném a Rendezvény bizottság munkáját, így lehetőséget teremtve arra, hogy 
még több és izgalmasabb rendezvény részesei lehessetek, és így új ismerősöket, barátokat szerez-
zetek. Emellett szívesen gyarapítanám tudásomat a PR bizottságban, a tapasztaltabb képviselőktől 
elsajátítva a feladat minden fontos részletét. Remélem, hogy az elkövetkezendőkben titeket segít-
ve, illetve veletek együttműködve egy még jobb és összetartóbb Gépészkar tagjaivá válhatunk.
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BScKelle Gergő 

Sziasztok! 
Kelle Gergő vagyok, 20 éves gépészmérnök 

hallgató, valamint jelenleg tanácskozásjogú tag 
a GHK-ban. Magamat egy nyílt személyiségű, 
megbízható és céltudatos embernek tartom, 
aki szeret a közösség hasznos tagja lenni. Még 
2019 őszén kezdtem a tanulmányaim itt az 
egyetemen, először a gólyatáborban találkoztam 
a Hallgatói Képviselettel és már ott felkeltette 
az érdeklődésemet. Ennél fogva a félév kezdé-
sével együtt csatlakoztam is a gólyatanácsba. Ez 
idő alatt jobban megismerhettem a bizottságo-
kat, sorra értek a meglepetések, hogy milyen fe-
lelősségteljes ügyekkel foglalkoznak, mindezt a 
tanulmányaik teljesítése mellett, ez nagyon mo-
tiváló hatással van rám már az első felismerés 
óta. Második félévemben mint képviselő tevé-
kenykedtem, ez idő alatt betekintettem például 
a Tanulmányi Bizottság és a Gazdasági Bizott-
ság feladatai közé is, viszont amit a legjobban 
magaménak éreztem az a PR Bizottság. Eddigi tevékenységeim közé tartozik például a honlap 
szerkesztés, posztok kiírása pályázatokról és egyéb közérdekű infókról, valamint a kari csoportok 
moderálása, ezek mellett a 2020-as gólyatáborban immáron mint szervező tudtam segédkezni a 
rendezvény lebonyolításában. Nemrégiben elkezdtem beletanulni az Ösztöndíj Bizottság felada-
taiba, a jövőben szeretném még jobban megismerni és segíteni ezen bizottság munkáját, valamint 
egy gördülékenyebb kommunikációt létesíteni a hallgatók, öntevékeny körök és a képviselet kö-
zött. Már gimis koromban is foglalkoztam diáktársaimat érintő kérdésekkel, amikben tudtam őket 
képviselni. Fontosnak tartom, hogy ezeket a feladatokat olyan emberek lássák el, akik ezt szívből 
teszik és nem puszta kötelességből ugyanis, ha valaki képviselni szeretné a társait, ahhoz ismer-
nie kell őket és mindig úgy tenni, hogy az a közösség javára legyen. Én ezek fényében szeretnék 
jelentkezni a GHK-ba, hogy folytathassam és már egy komolyabb részét vehessem ki a Hallgatói 
Képviselet feladatainak.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben úgy gondolod, hogy hasznos 
tagja lehetnék a Képviseletnek, úgy remélem bizalmat szavaztok számomra.
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Energetikai mérnök BScLandor Liliána

Sziasztok! 
Landor Liliána vagyok, másodéves ener-

getikai mérnök alapszakos hallgató. Egy 
megbízható, céltudatos és kitartó embernek 
tartom magamat, aki nem ijed meg, ha egy 
nagyobb problémába ütközik. A gimnázium-
ban ugyan nem voltam diákönkormányzati 
tag, viszont az egyetemen elnyerte tetszésemet 
az itteni Hallgatói Képviselet feladatköre és 
munkája, úgy éreztem, hogy szeretnék tenni a 
közösségért és ezt a Hallgatói Képviseletben 
tudnám a legjobban kivitelezni.

Gólyaként fontosnak tartottam megismerni 
az egyetem működését, főleg azon részét, amely 
a hallgatótársaim kezében van, ezért a tavalyi 
évben részt vettem a Gólyatanács programsoro-
zatán. A Gólyatanács tagjaként hetente tar-
tott bemutató foglalkozások során fokozatosan 
nyerhettem betekintést a Hallgatói Képviselet 
különböző Bizottságainak munkájába, valamint 
megismerhettem a Képviselet tagjait is. A programsorozat végén elvállaltam egy projektfeladatot 
is, mely az egyetem különböző kollégiumainak bejárása és feltérképezése volt.

A Gólyatanács után szerettem volna aktívan tevékenykedni a Képviseletben, így jelentkez-
tem 2020. áprilisában tanácskozási jogú tagnak, és azóta is ezt a szerepkört töltöm be. Így már 
lehetőségem nyílt részt venni az üléseken és élesben is szerezhettem ismereteket és tapasztala-
tot a Képviseletben végzett különböző tevékenységekről, feladatkörökről. Leginkább a Szociá-
lis Bizottság munkája nyerte el a tetszésemet, ezért is jelentkeztem szociális pályázati bírálónak 
a tavalyi évben. Második féléve segítek bírálni a kari hallgatók rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázatait és elkövetkezendő félévek során is szeretnék egyre többet segédkezni a pályázatok 
elbírálásában, a szociális terület problémáinak megoldásában. A jövőben továbbra is részt szeret-
nék venni a Szociális Bizottság munkájában, ahol szeretnék a későbbiekben pedig komolyabb és 
nagyobb feladatokat is elvégezni. 

Az elkövetkezendő időszakra célként tűztem ki, hogy mélyebb betekintést nyerjek és aktívan 
tevékenykedjek a Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottság munkájában is, hogy ezáltal segíthessek a Bi-
zottságok feladatainak ellátásában.

Remélem folytatni tudom az eddig elkezdett munkámat és bizalmat szavaztok nekem!



14 GHK Kiadvány

Beiratkozás éve: 2014
Szak: Gépészmérnök BSc

Lukács Bálint vagyok, gépészmérnök alap-
szakos hallgatótársatok, a közéletben legtöbben 
csak Luke-ként ismerhettetek meg. Az elmúlt 
pár évben a bizalmatoknak hála tagja voltam 
már a Gépészkari Hallgatói Képviseletnek, így 
az alábbiakban szeretném összefoglalni számo-
tokra, hogy mi vezetett engem ehhez a szerve-
zethez, milyen tapasztalatokat szereztem eza-
latt és miért kérem ismét a támogatásotokat.

2017 őszén jelentkeztem először hallgatói 
képviselőnek, bár mandátumot még nem sze-
reztem, a képviselet tanácskozási jogú tagjának 
választott, és megbízott a Rendezvény Bizott-
ság vezetésével. Az ezutáni egy évben a KRB 
vezetőjeként és a gépészkari közélet rendezvé-
nyeinek főszervezőjeként rengeteg tapasztalatot 
szereztem a csapatmunka, a vezetői készségek, 
az időmenedzsment és az egyetemi gazdasá-
gi folyamatok felépítésének területéről. Ezután 
2018 októberében ismételten jelentkeztem képviselőnek, ahol már a bizalmatoknak hála man-
dátumos képviselőként ülhettem az alakuló ülésen, melyen a képviselet megválasztott gazdasági 
referensének és alelnökének. Ezalatt az idő alatt sikerült még tovább növelnem a tudásomat az 
egyetem folyamatai és a „hallgatói alrendszer” sajátosságai területén. 2019-ben ismét, immáron 
harmadik alkalommal is elindultam a Tisztújító Szavazáson, ahol ismételten bizalmat szavaztatok 
nekem, a képviselet pedig megválasztott az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjának, amely-
nek folyományaként azóta is én képviselem másodmagammal a gépészkari hallgatóságot az egye-
temi döntéshozó folyamatokban részt vevő EHK soraiban.

A képviselethez anno azért csatlakoztam, hogy a HK-n keresztül segíthessem az egyetemi éle-
tet és a hallgatóságot, remélve, hogy lehetőségem nyílik ténylegesen befolyásolni a minket közö-
sen érintő döntéseket, szabályzatokat. A GHK-ban és az EHK-ban töltött idő megerősített ab-
ban, hogy ez több mint lehetséges, a személyes tapasztalataim, kapcsolataim pedig folyamatosan 
növekedtek, így úgy érzem, hogy a jövőben is hatékonyan tudnám képviselni a hallgatói érdeke-
ket, különösen az előttünk álló új kihívások – úgymint a vírushelyzet vagy az egyetemi fenntartó-
váltás – fényében. Ehhez szeretném kérni ismételten a felhatalmazásotokat, hogy tovább dolgoz-
hassunk a képviselet többi tagjával együtt, Értetek.

Lukács Bálint
Sziasztok!
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc

Mészáros Zita, másodéves gépészmérnök 
hallgató vagyok. Már gólyaként is elámulva 
tapasztaltam azt, hogy a Gépészkaron milyen 
nagyszerű közösségi élet van. Úgy gondoltam, 
hogy szeretnék részese lenni ennek az ösz-
szetartó csapatnak és nyomot hagyni a kari 
közéletben, így tanulmányaim kezdetén rögtön 
jelentkeztem a Gólyatanácsba. Az őszi félévben 
tartott foglalkozások keretein belül megismer-
kedtünk az Egyetem működésével, a GHK-n 
belül működő bizottságok munkájával, illetve 
a Képviselet tagjaival. Már gólyatanácsosként 
is kaptunk különféle egyéni feladatokat. Az én 
egyik nagyobb hangvételű projektem az volt, 
hogy a többi egyetemen működő hallgatói ön-
kormányzatok alapszabályait összehasonlítsam 
a nálunk érvényben lévő HÖK ASZ-szel.

Az első komoly feladat, amivel segédkeztem 
a Képviselet munkájában, az a szociális pályá-
zatok előbírálása és személyes elbírálása volt. Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudjam végezni szük-
séges volt egy bírálói vizsgát letenni, melyet az Egyetemi Hallgatói Képviselet állít össze. Immár 
a második pályázási időszakot bíráltam végig és próbáltam a legjobb tudásom szerint elvégezni 
ezt a felelősségteljes feladatot. 

2020. áprilisától kezdve tanácskozási jogú tagként segítem a GHK munkáját. Ez azt foglalja 
magába, hogy ugyan mandátummal nem rendelkeztem, de bekapcsolódhattam a bizottságok min-
dennapi munkájába. Én főleg az Ösztöndíj és a Gazdasági Bizottságok munkájában vettem részt, 
eljártam a bizottsági ülésekre és próbáltam minél több tudást szerezni ezen területekről. Az ösz-
töndíj leadási időszakban aktív részt vállaltam a dokumentumok személyes bemutatása során, majd 
a beérkezett pályázatok elbírálásában. Ezen felül segédkeztem az idei Gólyatábor lebonyolításában. 

A jövőben szeretnék elmélyülni a gazdasági bizottsági feladatokban, szeretném jobban megis-
merni az egyetemi gazdasági folyamatokat. A Szociális Bizottság munkáját továbbra is szívesen erő-
síteném a pályázatok elbírálásával. Ezen felül szívesen segédkeznék a többi bizottság munkájában is. 

Az elmúlt évben szerzett tapasztalataimat szeretném tovább kamatoztatni a jövőben. Remé-
lem, hogy bizalmat szavaztok nekem és folytathatom az elkezdett munkám. 

Mészáros Zita
Sziasztok!



16 GHK Kiadvány

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Energetikai mérnök MScModrovics Gergő 

Sziasztok!
Modrovics Gergő vagyok, az egyetemen 

többen is Mordor néven ismerhettek. Idén 
negyedéves energetikai mérnök hallgatóként 
kezdtem az évet. Egy céltudatos, felelősségtel-
jes és közösségi emberként tudnám legjobban 
jellemezni magam.

Úgy gondolom az egyetem egyik elenged-
hetetlen eleme a kiváló közösség. Már gólya-
ként is szerettem volna ehhez hozzájárulni. 
Így elsőévesként jelentkeztem a Kari Rendez-
vény Bizottságba, ahol lehetőséget kaptam, 
hogy részt vegyek szervezőként több olyan 
rendezvényen, amely a Gépészkar közösségi 
életének színvonalát nagyban emelte. A kü-
lönböző események, mint például Gólyatábor, 
Regisztrációs Hét, Gólyabál, Kultúrhét, Kár-
mán Nap és SLIP szervezése során csaknem 
minden munkakört kipróbáltam, mely sok új 
tapasztalatot nyújtott számomra. 

A Kari Rendezvény Bizottságban eltöltött két év alatt úgy éreztem sikerült a megfelelő 
soft-skilleket és kompetenciát elsajátítanom, ami egy jó képviselőnek szüksége van. Így már ta-
valy is jelentkeztem a Hallgatói Képviselet soraiba. Abban az évben a Rendezvény Bizottságban, a 
Gazdasági Bizottságban és a Szponzor Csoport munkájában vettem részt aktívan. A Rendezvény 
Bizottságban vezetőhelyettesi pozíciónak köszönhetően a Kari Rendezvény Bizottság vezető-
helyettesként a fent említett rendezvényeken főszervezőként tevékenykedtem a kari események 
lebonyolításában. Emellett alkalmam nyílt kari képviselőként szervezni a 2019-es BME Nyílt Na-
pot, illetve 2019-es Educatio kiállítást ezzel népszerűsítve a Gépészkart. Továbbá sportreferens-
ként sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani a Gépész Sport Szakosztállyal és közösen lépéseket 
tenni afelé, hogy a kari sportélet szélesedjen. 

Úgy érzem, hogy az évek során szerzett tapasztalataimmal idén helyt tudnék állni a Ren-
dezvény Bizottság élén. Emellett amennyiben lehetőségem nyílik, szeretném támogatni to-
vábbra is a Gazdasági Bizottság munkáját. Továbbá nagy érdeklődéssel vetném magam bele a 
Képviselet elnökségi ügyeibe is.

Abban a megtisztelő esetben, ha megszavaztok bizalmatokkal és támogattok, minden erőmmel 
azon leszek, hogy a közösségi és tanulmányi életetek is megkönnyítsem a Hallgatói Képviseletben 
végzett munkámmal.
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BScPogácsás Panna 

Sziasztok!
A nevem Pogácsás Panna, de a legtöbben 

Pogiként ismerhettek. Most kezdem a har-
madik évemet gépészmérnök hallgatóként. 
Alapvetően motiváltnak és szorgalmasnak tar-
tom magam és szerintem nagyon fontos, hogy 
mindent jókedvűen csináljunk.

Még mondhatni az első félévem kezdete 
előtt megtetszett a Gólyatáborban a szervezői 
csapat összetartása, valamint problémamegol-
dó képessége. Ekkor döntöttem el, hogy sze-
retnék részese lenni a kari közéletnek. Ezen 
felbuzdulva jelentkeztem 2018-ban a Kari 
Rendezvény Bizottságba, ahol nem csak ren-
dezvényszervezést, hanem sok más képességet 
is elsajátíthattam miközben remekül szórakoz-
tam. Szerencsés vagyok, hogy ezalatt a két év 
alatt volt lehetőségem belekóstolni a gépész-
kar két legjelentősebb eseményének szerve-
zésébe, ami a SLIP és a Gólyatábor. Ezeken 
kívül még számos gólya- és kulturális programot rendeztünk. Úgy gondolom nagyban segítette 
a KRB közössége a személyiségem formálását, hiszen már nem okoz problémát kiállni embe-
rek elé, vagy egy hirtelen felmerülő problémát megoldani, sőt, ezeket kifejezetten élvezem. Azt 
a talpraesettséget, szervezői készséget, amit az egyetemi éveim adtak, úgy érzem az élet minden 
területén tudom majd hasznosítani.

A Gépészkari Hallgatói Képviseletben szeretném a rendezvényszervezési képességeimet ka-
matoztatni, ebből kifolyólag a Rendezvény Bizottság munkássága érdekelne elsősorban. A rendez-
vények szerves részének tartom a Gazdaság és Szponzor részleget, így szívesen szerepet vállalnék 
ezekben is. A tavalyi tanévben volt szerencsém a KRB egyik Marketing felelőseként tevékenyked-
ni, az itt szerzett tudást a PR részlegen szeretném hasznosítani. Azonban meg kell említeni, hogy 
nyitott vagyok új munkakörökre, érdekel a többi Bizottság munkája is, szívesen részt veszek bár-
miben, amivel a Hallgatótársaimat segíteni tudom.

Amennyiben elnyertem tetszésedet, nagyon megtisztelnél a szavazatoddal. Ígérem, hogy a leír-
tak alapján fogok tevékenykedni, a lelkesedésem nem apad el és mosollyal az arcomon fogom végig 
csinálni az évet, boldogan segítve Titeket, mind a közösségi életben, mind a tanulmányok során!
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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BScRadácsi Kristóf

Sziasztok!
Radácsi Kristófnak hívnak. Jelenleg harma-

déves gépészmérnök alapszakos hallgató vagyok.
Gólyaként fontosnak tartottam, hogy mi-

nél több információt szerezzek az egyetem 
működéséről és szabályzatairól. Illetve úgy 
éreztem, az ily módon megszerezhető tudással 
szeretném segíteni hallgatótársaim tanulmá-
nyait, ezért jelentkeztem 2018. szeptember-
ben a Gólyatanácsba. Az első félévem során 
betekintést nyertem a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet munkájába. Ezt követően pedig a 
Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottságok tagja-
ként segítettem a GHK mindennapi mun-
káját. 2020. augusztusában vettem át a GHK 
Kollégiumi Bizottság vezetését.

Az elmúlt időszakban számos területen ki-
próbálhattam magam a Hallgatói Képviselet-
ben. Első komolyabb feladat, amelybe becsat-
lakozhattam a Kari BME, Szakmai, Sport, 
Közösségi, Közösségvezetői, Közéleti és Gólya Közéleti ösztöndíjak dokumentálása volt. Itt már 
lehetőséget kaptam a folyamatok segítésére, első kézből megtapasztalhattam hogyan zajlik a Hall-
gatói Képviselet egyik legkardinálisabb feladatvégzése. A későbbiekben kivettem a részem a Gaz-
dasági Bizottság mindennapos teendőiből is, például a szakosztályok támogatásának folyamatából. 
Azonban a legtöbb időt a kollégiumhoz kapcsolódó feladatokban való asszisztálással töltöttem a 
Kollégiumi Bizottság tagjaként.

A Kollégiumi Bizottság vezetőjeként eddig eltöltött idő alatt igen sok tapasztalatot szerez-
hettem, ezt a tudást szeretném kamatoztatni és a Képviselet munkáját segíteni. Az eddigiekhez 
hasonlóan időt és munkát szeretnék befektetni, hogy képviselhessem az érdekeiteket. A jövőben 
szeretném fejleszteni a hallgatók informálásnak minőségét. Továbbá célul tűztem ki a bizottsági 
tagok magasabb fokú bevonását a mindennapi tevékenységek végzésbe, ezzel elősegítve, hogy a 
megkeresésekre gyorsabban tudjunk reagálni.

Véleményem szerint az elmúlt időszakban sikeresen elsajátítottam a Kollégiumi Bizottság ve-
zetéséhez szükséges képességeket, így amennyiben bizalmat szavaztok nekem, szeretném folytatni 
az elkezdett munkát.

Remélem pályázatom elnyerte a tetszésetek és megtiszteltek bizalmatokkal. Köszönöm, hogy 
elolvastad a pályázatom.
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Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BScRichter Kristóf 

Sziasztok! 
Richter Kristófnak hívnak, de legtöb-

ben csak Richterként ismerhettek. 2016-ban 
kezdtem egyetemi tanulmányaimat, és azóta 
is büszke tagja vagyok a Gépészkar hallgatói 
közösségének.

A kezdetektől fogva fontosnak éreztem, 
hogy tanulmányi kötelezettségeim mellett aktí-
van részt vegyek a kari közösségi életben, illetve 
annak szervezéséből is kivegyem a részem.

Így elsőévesként jelentkeztem a Kari Ren-
dezvény Bizottságba. Az itt eltöltött két év 
alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, sike-
rült a rendezvényszervezés számos területén 
kipróbálnom magam.

Az előző két évben Hallgatói Képviselő-
ként a Rendezvény Bizottságban, Gazdaság 
Bizottságban, illetve a Szponzor Csoportban 
tevékenykedtem, melyeknek az előző ciklusban 
vezetője is voltam.

Ezek mellett a Rendezvény Bizottságban betöltött bizottságvezetői posztnak hála egyúttal a 
Kari Rendezvény Bizottság vezetőjeként is tevékenykedtem.

Fent említett pozícióim jóvoltából főszervezőként jelen voltam több Gólyatáborban és az eze-
ket követő regisztrációs heti programokon, Gólyabálon, SLIP-en, Kultúrhéten, Kármán napon, 
Harmadoló esten, illetve Gyűrűavató Bálon.

Ezek mellett aktívan részt vettem a 2018-as és 2019-es egyetemi Nyílt napok, illetve az Edu-
catio kiállítások szervezésében is.

Ezen rendezvények előkészületei és lebonyolítása alatt számtalanszor bebizonyosodott, hogy 
nem riadok vissza a kihívásoktól, a feladatokat és problémákat legjobb tudásom szerint gyorsan, 
hatékonyan és kreatívan meg tudom oldani. Ezt azért tartom fontosnak, mert a képviselőknek 
gyakran nagyon sok téren egyszerre kell helytállnia.

Az eddigi munkásságom alatt, a kar oktatóval, hallgatóval, külső partnerrel, illetve a karon 
működő legtöbb öntevékeny kör tagjaival is lehetőségem nyílt a közös munkára. Sikerült megis-
merkednem és azóta is jó kapcsolatot ápolni velük, ami szintén hozzájárulna a következő évben 
feladatiam megfelelő és teljeskörű ellátásához.

A fent említett közösségszervezői tapasztalataimat, illetve a bizottságok vezetőjeként szerzett 
készségeimet, a képviselet elnökségi munkájában tudnám leginkább kamatoztatni, de ezek mel-
lett szeretnék részt venni a Gazdasági Bizottság és a Szponzor csoport utánpótlásképzésében is. 
Továbbá nyitottan állok hozzá a többi feladatkörhöz, és szívesen segíteném az ő munkájukat is.

Amennyiben megtiszteltek szavazataitokkal, a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjaként min-
den erőmmel azon leszek, hogy a Ti érdekeiteket képviseljem.
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Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök BScSzenka József

Sziasztok! 
Szenka József, negyedéves mechatronikai 

mérnök hallgató vagyok. Az elmúlt két évben 
is a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagja 
voltam, és szeretném idén is folytatni az ott 
elkezdett munkásságomat.

Az elmúlt két évben a Tanulmányi és Okta-
tási Bizottság munkájába csatlakoztam be, így 
ebben az évben Tóth Ákossal, a Tanulmányi re-
ferenssel és Agócs Norberttel a Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság vezetőjével hárman dolgo-
zunk a tanulmányi kérdések megválaszolásán, 
a hallgatói megkeresések intézésén, illetve a 
Tanulmányértékelési Terv és a Vizsgarend elké-
szítésében is sokat segédkeztünk. Részt vehet-
tem az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső 
Oktatási Bizottságának az ülésein, ahol a kari 
érdekeket próbáltam érvényre juttatni. Az évek 
során többször egyeztettem Bihari Péter ok-
tatási dékánhelyettessel az éppen aktuálisan felmerült kérdésekről. A Kari Tanulmányi Bizottság 
tagja is lehetek, ezért belepillanthattam a beérkező kérvények elbírálásának a folyamatába.

A rendezvényszervezésbe is be tudtam valamennyire kapcsolódni, hiszen az idei balatonlellei 
tábor főszervezője lehettem, így a szervezésben és a lebonyolításban is egyaránt ki tudtam maga-
mat próbálni. Mivel a pénzek beszedését is, illetve a bevásárlásokat is én intéztem, ezért valameny-
nyire a gazdasági referens feladataira is szereztem rálátást.

Mind a két évemben segédkeztem a szociális pályázatok előbírálásánál, illetve a személyes be-
mutatásnál, de ezen kívül a szakmai, illetve a sport ösztöndíjak beszedésében is részt vettem.

Szeptember elején megválasztottak az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjának, ahol azóta 
az oktatási referensi pozíciót töltöm be. Itt bekapcsolódhattam a különböző egyetemi szabályza-
talkotási folyamatokba, illetve a kari képviseletek oktatási folyamataiba.

Az idei tanévben is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni kari és egyetemi szinten is, sze-
retném az elkezdett munkáimat folytatni. Úgy gondolom, hogy bármilyen új területbe könnyen be 
tudnék tanulni, és abban lelkesen és szeretettel tudnék tevékenykedni.

Köszönöm előre is a bizalmatokat!
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök MScSzili Ákos 

Sziasztok! 
A nevem Szili Ákos, második féléves hall-

gató vagyok a gépészmérnöki mesterszakon. 
Mindig is fontosnak tartottam, hogy a ta-
nulás mellett a közösségi életben is szerepet 
vállaljak, amire számomra itt az egyetemen 
a Hallgatói Képviselet munkája volt a legin-
kább 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 érdeké-
ben, hogy több információt szerezzek a Hall-
gatói Képviselet felépítéséről, munkájáról. Az 
előadások során betekintést nyertem a bizottsá-
gok 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.

A GHK-ba kerülésem után nem sokkal a Gazdasági Bizottság vezetőjeként dolgoztam. Fel-
adatom volt a gépészkari rendezvények gazdasági oldalának megvalósítása, a Hallgatói Képviselet 
költségvetésének elkészítése. A Bizottság kiemelt feladatának tekinthető az öntevékeny körök tá-
mogatása, amelyet bizottságvezetésem alatt sikeresen újraindítottunk. 

Tavaly júniusban sikeresen pályáztam meg az EHK-delegált posztot, ahol részt vettem többek 
között a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok bírálásában, valamint a Gazdasági Bizottság 
munkájában. 2018 augusztusában az Egyetemi Hallgatói Képviselet gazdasági referensi pozíciójá-
ra kaptam felkérést, amely posztot másfél évig töltöttem be. 2020 júliusában az Egyetemi Hallga-
tói Képviselet elnökének választottak meg. 

Úgy gondolom, a GHK-ban eddig eltöltött idő alatt megfelelő tudást és tapasztalatot szerez-
tem ahhoz, hogy a Képviselet munkáját kellőképpen segíteni tudjam, így amennyiben bizalmat 
szavaztok nekem, folytatni szeretném az elkezdett munkát.

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásom, amennyiben úgy gondolod, hogy megfelelő 
munkát végeztem, remélem, megtisztelsz szavazatoddal! Bizalmadat előre is köszönöm!
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Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök BScSzilvási Márton

Sziasztok! 
Szilvási Márton vagyok, becenevemen egy-

szerűen csak Szilva, jelenleg a 7. félévemet kez-
dem meg mechatronikus hallgatóként. Ha pár 
szóban akarnám magamat jellemezni, akkor azt 
mondanám, hogy egy precíz és céltudatos em-
ber vagyok, aki minden pillanatban megpróbál 
a többiek arcára mosolyt csalni.

Már gólyakorom óta igyekszem részt venni 
a kari közélet minden részletében, legyen szó 
akár egy hatalmas buliról az Old’s-ban, akár ta-
nulmányi konzultációk tartásáról, akár csak egy 
baráti társaság csapatépítőjéről. Az egyetemi 
pályafutásom legeleje óta a Gépészkar újra és 
újra megmutatta, hogy itt a legjobb a közösségi 
élet, melyben a résztvevők csak pozitív élmé-
nyekkel gazdagodhatnak. Ezért is érzem köte-
lességemnek, hogy ezt az érzést minél több em-
berrel megismertessem. A saját Gólyatáborom 
óta minden egyes GT-ben jelen voltam szerevezőként, főleg a tankörvezetők sorait erősítve, mely 
szerepkörben feladatomnak éreztem, hogy biztosítsam, a gólyák is ugyanazt ismerjék meg, mint 
amibe én beleszerettem.  Mindemellett a tankörvezetőség megtanított, hogyan bánjak akár isme-
retlen emberekkel is, illetve bevezetést nyújtott az egyetem felépítésének és működésének megis-
merésébe. Úgy érzem, hogy ezek a képességek, és tudásanyagok, melyeket elsajátítottam nagyban 
hozzájárulnának ahhoz, hogy a Hallgató Képviselet értékes tagja lehessek. 

A GHK tagjaként szeretnék minél több Bizottság munkájába beletekinteni, és munkájukat 
segíteni, ám elsősorban a Gazdasági, Tanulmányi illetve a Kollégiumi és az Ösztöndíj Bizottság 
kelltette fel az érdeklődésemet. Több öntevékeny körnek is tagja vagyok, és annál is több körből 
mondhatok magaménak barátokat, így az öntevékeny körök közti hatékony kommunikációban is 
tudok szerepet vállalni. A Bizottságban végzett munkákon kívül célom, hogy a hallgatók számára 
a HK munkássága emberközeli legyen. 

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, és bízom benne, hogy sikerült megnyernem 
a bizalmatokat, hogy a HK tagjaként a ti érdekeiteket képviselhessem!
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Mechatronikai mérnök BScTakács Attila

Sziasztok! 
Takács Attila vagyok, másodéves mechatro-

nikai mérnök hallgató. Egyetemi tanulmányaim 
során szerettem volna részt venni a közösségi 
életben, és munkámmal segíteni a környeze-
temet, így már első félévemben jelentkeztem a 
Gólyatanácsba. Eleinte némiképp betekintést 
nyerhettem az egyetem működésébe, és megis-
merkedhettem a GHK tagjaival is, később pedig 
a félév során megismerhettem a képviselet főbb 
feladatköreit, és azokon belül a bizottságvezetők 
és referensek tevékenységeit. Az itt szerzett él-
mények és tapasztalatok hatására döntöttem el, 
hogy jelentkezek tanácskozási jogú tagnak.

Második félévemben már tanácskozási jogú 
tagként segíthettem a GHK munkáját, és már 
több fontosabb feladatból vehettem ki a része-
met. Az első nagyobb kihívást jelentő felada-
tom a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok 
elbírálása volt, amely komoly felkészültséget igényel. Bár eleinte nem volt könnyű, az elmúlt két 
pályázati időszak alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, így a jövőben már magabiztosabban tu-
dom kivenni a részem a munkából. A Szociális bizottsági feladatok mellett a Tanulmányi és Ok-
tatási bizottság munkáját igyekeztem segíteni. A tanulmányi feladatkörök ellátása általában nem 
kevés előzetes tudást, többek között alapos TVSZ ismeretet igényel, így itt elsősorban az ismeret-
szerzésre fektettem a hangsúlyt, ugyanakkor igyekeztem tudásomhoz mérten bekapcsolódni egyes 
feladatokba, mint például a vizsgarend összeállításába is. Az idei gólyatáborban már szervezőként 
voltam jelen, és segítettem a rendezvény lebonyolításában.

Hallgatói képviselőként továbbra is szívesen segíteném a fentebb már említett Szociális Bi-
zottság, és a Tanulmányi és Oktatási Bizottság munkáját, mivel úgy gondolom ezeken a területe-
ken tudnék a legtöbbet tenni a hallgatókért. Jövőbeli munkám során szeretném még alaposabban 
megismerni az egyetemi életet legjobban meghatározó szabályzatokat, a TVSZ-t és a TJSZ-t, 
hogy a továbbiakban bármely feladatból érdemi részt tudjak vállalni.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat. Amennyiben pályázatom elnyerte a tetszése-
det, remélem megtisztelsz bizalmaddal.
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök MScTóth Ákos Károly

Kedves Hallgatótársaim! 
A nevem Tóth Ákos, harmadik féléves gé-

pészmérnök hallgató vagyok mesterképzésen. 
Immár kilencedik féléve veszem ki a részem 
a Hallgatói Képviselet munkájából, valamint 
ez a nyolcadik szemeszterem a Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság egyik vezetőjeként, a GHK 
Tanulmányi referenseként.

Mint a Tanulmányi referens, az egyik legfon-
tosabb feladatomnak érzem, hogy a hallgatók itt-
létük során zavartalan, és szabályokhoz hű kép-
zésben vehessenek részt. A tisztség megszerzését 
követően első nagyobb feladatom volt közremű-
ködni a teljesítményértékelési terv elkészítésében 
és ellenőrzésében, melyben azóta is segítek min-
den félév elején, valamint a vizsgarend összeállí-
tásában a szemeszter végéhez közeledve.

Legtöbbször a Képviselethez érkezett ta-
nulmányi 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 számonkérésekhez kötődő pana-
szokkal. A Kari Tanulmányi Bizottságban eltöltött időm során több ezer hallgatói kérelem elbírá-
lásában vettem részt, valamint több száz hallgatói panaszra segítettem választ találni.

A BSc képzés mintatantervének megreformálását követte a mesterképzések korszerűsítése. A 
nem rég révbe ért reform az egyik legfontosabb eszköze a Kar minőségbiztosításának, így a Bi-
zottság jelenlegi legfontosabb feladataihoz sorolandó, hogy ebben közreműködjön.

Azonban nemcsak a tanulmányi ügyekkel foglalkozom a Képviseleten belül. Sokan az első féléves 
hallgatók közül az idei gólyatáborban is találkozhattak velem, mint az esemény egyik szervezője.

A jövőben szeretném folytatni Tanulmányi referensi tisztségem. Nagy örömömre szolgál, hogy az 
eddigi munkásságom során sikerült kiterjeszteni a Tanulmányi és Oktatási Bizottság létszámát, így az 
alapvető feladatok ellátása mellett projektetek is tudunk vállalni. Az egyik ilyen projekt a mintatanter-
vi előrehaladást szemléltető tantárgy-gráfok elkészítése, amely feladat befejezte már a küszöbön van.

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 fe-
lelősséget, és ehhez mérten hozzatok döntést annak érdekében, hogy kik képviseljék érdekeiteket.










