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Gondolj a környezetedre! Add tovább 
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kényelmes szelektív kukát! Köszönjük!
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Kedves Hallgatótársunk!

Elérkezett a Hallgatói Képviselet éves Tisztújító Fóruma és Szavazása. E kiadványban, melyet a kezedben tartasz, meg-
ismerheted a jelölteket, jövőbeli terveiket. A bemutatkozó szövegek előtt pedig az eddigi képviselők tevékenységéről kap-
hatsz tömör információt, amelyet a GHK weboldalán részletesen is megtekinthetsz. 2017. 09. 25-én, hétfőn 18:00-kor sze-
retettel 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, szep-
tember 26-29. 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 szavaza-
tod megfontoltan 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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Bányász Gáspár
Sziasztok!

Bányász Gáspár vagyok, de az egyete-
men a legtöbben Gazsiként ismernek. Idén 
harmadik félévemet kezdtem a gépészmér-
nök alapszakon. A gimnáziumban szerzett 
szervezői és közösségvezetői tapasztalataim 
miatt jelentkeztem az első félévben a Gólya-
tanácsba. Úgy gondoltam, hogy így lesz 
lehetőségem a lehető legtöbb tudást meg-
szerezni ahhoz, hogy a későbbiekben minél 
többet tudjak tenni a Gépészkar és az Egye-
tem hallgatóiért. Ez be is igazolódott, egy 
szemeszter alatt megismerkedtem a Hallga-
tói Képviselet munkájával, feladataival, szél-
eskörű belátást nyertem a HK különböző bi-
zottságainak működésébe, valamint az egész 
egyetem szervezeti felépítésébe. Megismer-
tem a kari vezetést és megtanultam mások-
kal együtt dolgozni, mások érdekeit a lehető leghitelesebben képviselni. Már a tavaszi 
félév elején lehetőségem nyílt komolyabb munkát végezni a szociális bizottság keretein 
belül. A rendszeres szociális ösztöndíj és kollégiumi férőhely pályázatokhoz leadott szoci-
ális pályázatok előbírálását és személyes bírálását volt lehetőségem végezni, többek között 
itt is találkozhattatok velem személyesen. Ezt a tevékenységet ebben a félévben is lehető-
ségem volt folytatni, immár jóval több tapasztalattal. Emellett segédkeztem a Kari BME, 
a Szakmai és Sport ösztöndíjak elbírálásában is.  Áprilisban, mint tanácskozási jogú tag 
hivatalosan is bekerültem a GHK-ba, így egyre többet tanulva, egyre többet tudok segíte-
ni Nektek. Az idei Gólyatáborban és regisztrációs héten már szervezőként vettem részt és 
igyekeztem minél több hasznos információt átadni az elsőéves gépészeknek, hogy köny-
nyebben kezdhessék meg felsőoktatási tanulmányaikat. A Szociális Bizottsághoz tarto-
zó feladatok mellett egyre inkább foglalkoztatnak a Kollégium Bizottság feladatkörei is, 
most már ebben is egyre többet tudok segíteni a tapasztaltabb képviselőknek. A jövőben 
is szeretnék a kollégiumi ügyekkel foglalkozni, hogy még kényelmesebb, gyorsabb lehes-
sen a kollégiumi ügyintézés. Ezen kívül persze szeretném a Hallgatói Képviselet összes 
bizottságának munkáját megismerni. Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem és ebben 
az évben én is a Ti érdekeiteket képviselhetem.

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 33



6 GHK Kiadvány

Czavalinga Dénes
Sziasztok!

Czavalinga Dénes vagyok 3. éves ener-
getikai mérnök hallgató. Tavaly indultam 
először a tisztújításon a gólyatanácsban szer-
zett tapasztalataim miatt. Ekkor lettem a 
Hallgatói képviselet tanácskozási jogú tagja. 
Úgy éreztem, hogy  kell valamilyen posztot 
választanom ,hogy a többiek válláról terhet 
vegyek le. Így az Iroda vezető posztot meg is 
pályáztam az alakuló ülésen, amit a képvise-
let a bizalmával meg is szavazott nekem. Az 
év folyamán két nagy projektem volt amit 
sikerrel vettem. Az egyik a Szociális pályáza-
tok bemutatásánál felmerülő nyomtató prob-
lémák orvoslása valamint a másik az iroda 
rész kifestése volt. A képviselet nagy fluktu-
ációjának köszönhetően 2017 márciusa óta 
szavazati joggal is rendelkezem a képviselet-

ben. Ezzel együtt megkaptam a szociális bizottság vezetését valamint a Szociális referensi 
posztot is. A most ősszel volt az első referensként eltöltött időszakom. Ez előtt 3 félévet 
voltam bíráló ami sokban megsegítette ezt a feladatot. Referensként jelenleg a fő felada-
tomnak érzem ,hogy az Egyetemi Hallgatói képviselet valamint a többi 7 kar szociális 
referensével együtt felülvizsgáljuk a jelenlegi rendszert és egy igazságosabb igazoláslistát 
és pontozást hozzunk létre. A továbbiakban is ezzel foglalkoznék a legtöbbet, mivel úgy 
érzem ez rengeteg embert érint itt az egyetemen és referensként sok hallgató társam keres 
meg ezzel kapcsolatban. Ám szeretném kiterjeszteni a képviseletben végzet munkámat a 
gazdasági bizottságban való nagyobb szerepvállalással. Remélem bizalmatokkal továbbra 
is a Hallgatói képviselet aktív tagja tudok lenni.

Beiratkozás éve: 2015
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 29,25
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Csala Tas
Sziasztok! 

Csala Tas vagyok, harmadéves gépész-
mérnök szakos hallgató. Már az egyetemre 
való jelentkezésemkor tudtam, hogy részt 
szeretnék venni a gépészkari hallgatói élet 
jobbá tételében. Ezt a Senior Gárdába való 
jelentkezéssel kezdtem, és a két itt töltött év 
alatt számtalan rendezvény megvalósításában 
vettem részt. A tavalyi év során jelentkez-
tem tankörvezetőnek, ahol a fél éves képzés 
során megismertem a hallgatói élet hivata-
losabb oldalát.  Jó érzéssel töltött el az első 
éves hallgatók útjának egyengetése, ekkor 
döntöttem el, hogy ezt a feladatot szélesebb 
körben szeretném végezni.  E célból jelent-
keztem hallgatói képviselőnek. 

Tankörvezetői feladataim ellátásához 
szükséges volt megismerkednem az új min-
tatantervvel, melynek tanulmányozása során világossá vált számomra, hogy milyen fontos 
szerepe van a Tanulmányi és Oktatási Bizottságnak a hallgatók életében. Ezért szeretnék 
a munkámmal hozzájárulni a bizottság hatékony és sikeres tevékenységéhez.  Kiemelten 
fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt és kapcsolattartást az oktatók, a tanszékek, 
valamint a Hallgatói Képviselet között.  Véleményem szerint rengeteg probléma forrása 
az elégtelen mennyiségű és minőségű párbeszéd.  Úgy gondolom, hogy munkám, vala-
mint egyetem alatt végzett tevékenységeim felruháztak azzal a képességgel, hogy ezt a 
feladatkört megfelelően ellássam. 

 A gólyatábor szervezői munkálatai során alaposan megismerkedtem a Rendez-
vény Bizottság tagjaival illetve munkakörével. A rendezvény ideje alatt összetartó csapattá 
kovácsolódtunk, ezért úgy gondolom, hatékonyan tudnánk folytatni a közös munkát. A 
Senior Gárdában végzett szervezői tevékenység alatt gyűjtött tapasztalat segítségével új 
szemléletmóddal valamint ötletekkel tudnám gazdagítani a bizottságot. Gólyakorom óta 
vallásos jelleggel járok minden gépész rendezvényre, ezért a saját bőrömön is tapasztaltam, 
hogy milyen fontosak ezek az események a kari közösség életében.

 Lelkiismeretes és elhivatott embernek tartom magam, a jövőbeni munkám során 
is célom ezt fenntartani.  Remélem, megtisztelsz bizalmaddal, hogy munkámmal pozitív 
változást hozhassak a Gépészmérnöki Kar mindennapjaiba.  

Beiratkozás éve: 2015
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 26,75
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Göllei Máté
Sziasztok!

Göllei Máté vagyok, hetedik féléves me-
chatronikai mérnök alapszakos hallgató. Már 
a képzésen elején sikerült bekapcsolódnom 
az egyetemi közéletbe, valamint első két 
évemben rész vettem a kari gólyatábor és a 
2015-ös mechatronikus gólyatábor szervezé-
sében is.

Három éve tagja vagyok a Számítás-
technika Szakosztálynak, valamint a Senior 
Gárdának is. Ezekben a körökben a szakmai 
részén kívül elmélyítettem a szervezéssel és 
csapatmunkával kapcsolatos tapasztalatai-
mat, valamint sok konzultációt tartottam az 
alattam lévő társaimnak, hogy segítsem őket 
a félévük sikeres abszolválásában.  

Az utóbbi egy évben a Hallgatói Kép-
viselet mandátumos tagjaként tevékeny-

kedtem, főleg a kollégiumi, rendezvény és tanulmányi területeken. Ezen kívül a Honlap 
főszerkesztői és a Kollégium Bizottság vezető helyettesi pozíciót töltöttem be. Ezekben 
a tisztségekben szükségem volt a kommunikációs képességeim fejlesztésére, hogy veletek 
a GHK honlapon vagy a facebook oldalunkon keresztül is át tudjam adni a számotokra 
releváns információkat, valamint a Kollégiumok Igazgatósággal együtt működve megvaló-
síthassuk a társalgókban lévő whiteboardok felszerelését és az alaksor és földszint kifesté-
sét. Ezek mellett részt vettem az idei kari és mechatronikus gólyatábor lebonyolításában is.

Azért jelentkezek ismét a Hallgatói Képviseletbe, hogy tovább tudjam folytatni ezeket 
a tevékenységeket és saját tudásomat bővítve képviselhessem az érdekeiteket és segíthes-
sek nektek akár kollégiumi, tanulmányi vagy egyéb problémáitokkal. Emellett jó kap-
csolatot ápolok az öntevékeny körökkel és szeretném megerősíteni az összetartást mint a 
szakmai, mint a szolgáltató körök között.

A továbbiakban főleg a Kollégiumi és Tanulmányi Bizottság munkáját szeretném segí-
teni, hogy az ezekkel kapcsolatos nehézségeket és kellemetlenségeket gördülékenyebben 
tudjuk megoldani. Valamint szeretném folytatni a Honlap főszerkesztői tevékenységemet 
is, hogy minden egyes szükséges információ időben és részletesen jusson el hozzátok el-
kerülve az ilyen jellegű fennakadásokat.

Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, minden erőmmel azon leszek, hogy az érde-
keiteket képviseljem és segítsek nektek az egyetemi pályafutásotok során!

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 30,17
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Gulácsi Balázs
Sziasztok!

Gulácsi Balázs vagyok, de az egyetemen 
általában Guliként hallhattok rólam. 2012-
ben kezdtem mechatronikai mérnöki szakon, 
most is itt végzem a tanulmányimat, és az 
első félévem óta tagja vagyok több szakmai 
és közösségi öntevékeny körnek is kiemelke-
dő eredménnyel. Mindig törekedtem a körök 
közötti egyetértés növelésére, és úgy gondo-
lom, hogy a Hallgatói Képviselet tagjaként 
hatékonyan tudtam eddig is segíteni a kari 
közösség kölcsönösen előnyös együttműkö-
dését, ezt tervezem a jövőben is folytatni.

Tartottam már több eredményes szak-
mai témájú kurzust, tanulmányi konzultációt, 
valamint részt vettem sok kari vagy egyete-
mi közösségi programon is. Szervezőként ott 
voltam beiratkozásom óta az összes mechat-
ronikusoknak szervezett és kari gólyatáborban, tankörvezetőként mélyebb szinten megis-
merkedtem az egyetem és a Gépész Kar szabályzataival, és tudásomat sikeresen átadtam a 
gólyáknak. Szintfelelősként rendszeresen segítek a kollégistáknak a Kármán kollégium in-
ternethálózatához 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 ciklusban a Hallgatói Képviseletben főként a kollégiumi és a rendezvény bi-
zottságban tevékenykedtem. A tankörvezetői képzés felelőseként koordináltam a 24 tan-
körvezető felkészítését és kiválasztását, akik most a gólyáknak segítenek beilleszkedni az 
egyetemi életbe. Augusztusban 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 hallgatótár-
saim között is, és különböző témákban igyekszem is segíteni minél többeknek. Céljaim 
közé tartozik, hogy a hallgatókat jobban megismertessem választott képviselőik munkássá-
gával, hogy nagyobb egyetértésben tudjunk együtt dolgozni a Gépészmérnöki Kar jövőjén.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, aki végigolvasta a bemutatko-
zásomat!

Beiratkozás éve: 2012
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 19,6
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Hegyi Bence
Sziasztok!

Hegyi Bence vagyok, MSc-s gépészhall-
gató Polimertechnika specializáción. Tavaly 
az a megtiszteltetés ért, hogy a Rendezvény 
Bizottság vezetői pozícióját tölthettem be, 
ezáltal Én voltam a Gólyabál, Gólyahajó, 
SLIP, Gólyatábor és még sok egyéb rendez-
vény főszervezője. 

A Hallgatói Képviseletnek 2016 márci-
usa óta vagyok a szavazati jogú tagja, elein-
te a Tanulmányi és az Ösztöndíj Bizottság 
munkáját segítettem. Véleményem szerint 
az egyik legnagyobb feladatunk a szociális 
ügyek intézése, így ebben is szerepet akar-
tam vállalni. Sikeresen letettem a szociális 
bírálói vizsgát az Egyetemi Hallgatói képvi-
seletnél, így a pályázatokat is bírálhattam az 
elmúlt három időszakban. 

Az elmúlt évben a legtöbb munkát a Rendezvény Bizottságba, és a Kari Rendezvény 
Bizottság (KRB) vezetésébe fektettem. A sikeres rendezvények megszervezéséhez szük-
séges volt beletanulni azok gazdasági felépítésébe is. A Gazdasági Bizottság vezetőjével 
közösen sikerült minden rendezvényünket pozitív mérlegűre kihozni, ami kiváló ered-
ménynek mondható tekintve, hogy milyen szűkös keretekkel kell dolgoznunk. A megfe-
lelő anyagi háttér megteremtése érdekében, tüzetesebben beleástam magam a támogatók 
keresésébe. Szerencsére sikerült eredményes évet zárnunk, hiszen a Gépészkari Napoknak, 
jelentős részét szponzorációs összegekből tudtuk finanszírozni.

Az egyetemi pályafutásom során mindig szerves részét akartam képezni a közösségi 
életnek. Először a Senior Gárdába jelentkeztem, ahonnan három év munka után öreged-
tem le.  A 2014-es, 2015-ös gólyatáborban találkozhattatok velem, mint tankörvezető. A 
tankörvezetői képzésre azért jelentkeztem, hogy megfelelően át tudjam adni a tapaszta-
lataimat a fiatalabb évfolyam hallgatóinak. Az idei gólyatáborban a gépész tankörvezetők 
több mint harmada, olyan ember volt, akinek egykor Én voltam a tankörvezetője, erre 
nagyon büszke vagyok. 

A következő évben szeretnék kialakítani egy állandó szponzorcsoportot, amely dedi-
káltan a támogató cégek behozatalával foglalkozik. Reményeim szerint így sokkal több 
lehetőségünk lesz az Öntevékeny Csoportok, és a rendezvények támogatására. Továbbá 
szeretném átadni a frissen bekerülő képviselőknek a tapasztalataimat, hogy sokkal köny-
nyebb helyzetben legyenek, mint Én tavaly ilyenkor.

Remélem, hogy lehetővé teszitek nekem ezt, és megtiszteltek a szavazataitokkal!

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 21
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Heszler András
Sziasztok!

Heszler András vagyok, harmadéves me-
chatronikai mérnök hallgató, egy éve a Hall-
gatói Képviselet tagja. A Hallgatói Képvise-
let munkája iránt a Gólyatanácsban kezdtem 
el érdeklődni, itt próbálhattam ki magamat 
az Erasmus, és a szociális pályázatok bírálá-
sában, valamint ekkor kaptam az első megol-
dandó Tanulmányi Bizottsági projektemet.

Gólyaként több öntevékeny kör és szak-
osztály mellett a Kari Rendezvény Bizottság 
tagja voltam, így frissen bekerülve leginkább 
a rendezvényekkel foglalkoztam. Két éve ve-
szek részt a Kultúrhét, a SLIP, a Gólyatábor, 
a Gólyahajó, a Gólyabál és egyéb programok 
szervezésében, egy éve, mint a KRB vezető 
helyettese. A programok előkészítésén, és le-
szervezésén kívül elsősorban a grafikai mun-
kák tartoznak a feladatkörömbe.

A Képviseletbe belépéskor a Külügyi referensi tisztséggel bíztak meg, ennek keretében 
tartottam Erasmus tájékoztató fórumot, valamint a kari koordinátorral együtt bíráltuk 
el a pályázataitokat. A jövőbeli terveim közé tartozik a tavalyi évben bevezetett egységes 
pontrendszer tökéletesítése, valamint egy érthetőbb dokumentum elősegítése, ami tartal-
mazza a megpályázható intézményeket és egyéb információkat.

Képviselőként fél év elteltével Tanulmányi és Oktatási referensnek választottak, a leg-
többen talán ennek köszönhetően ismertetek meg. Sokszor segítettem már valamilyen 
oktató-hallgató konfliktus feloldásában, plusz pótzárthelyi, pótvizsga kiharcolásában, vagy 
átjelentkezés, tárgyakkreditáció intézésében, kérvények leadásában adtam tanácsot. Fon-
tosnak tartom, hogy tisztában legyetek a lehetőségeitekkel, és a rátok vonatkozó szabá-
lyokkal, így ki tudjátok hozni a maximumot az egyetemi éveitekből.

Tavaly részt vettem az új BSc tantervek kialakításában, ezen kívül feladataim közé 
tartozik többek között a vizsgák és számonkérések ütemezésének elkészítése, ami a mi-
nél egyenletesebb tanulmányi terhelést hivatott biztosítani. Az általatok leadott rengeteg 
Neptun kérvény bírálásában is segédkezem, illetve a tanulmányi kérdéseitekre is tőlem 
kaphattok, és kaptatok már rengetegen választ.

Az elkövetkezendő évben szeretném folytatni a Tanulmányi és Oktatási referensi 
munkámat, képviselni az érdekeiteket, valamint az oktatókkal együttműködve segíteni a 
képzésünket. Előre lépést szeretnék elérni többek között az informatika oktatás és az ide-
gen nyelvű képzések fejlesztésében.

Köszönöm előre is a bizalmatokat!

Beiratkozás éve: 2015
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 35,75
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Kántor Tamás
Sziasztok!

Kántor Tamás, végzős alapszakos me-
chatronikai mérnök hallgató vagyok. Min-
dig is úgy gondoltam, hogy a tanulás mellett 
a közösségi életből is szeretném kivenni a 
részem, így 2014 szeptemberében jelent-
keztem a Gólyatanácsba, mert érdekelt a 
Hallgató Képviselők munkája. Megismer-
kedhettem a HK feladataival, kihívásaival, 
beleláttam a bizottságok munkájába. Akkor 
leginkább a Szociális Bizottság munkájába 
kapcsolódtam be. Azóta is, már hatodik al-
kalommal segédkezek a szociális ösztöndíjak 
elbírálásában. Ezen kívül a teljesítmény ala-
pú ösztöndíjak kiosztásában és értékelésében 
is részt vettem, például a Kari BME, Szak-
mai és Sport ösztöndíjak esetében. A Gólya-
tanács során megszerzett ismereteket szeret-

tem volna tovább adni, amikor a 2015-ös gólyatáborban tankörvezetőként vettem részt.
Két éve megválasztottak az Ösztöndíj Bizottság vezetőjének és jelenleg is ezzel foglal-

kozom. A két év során sikeresen kiosztottuk a Tanulmányi ösztöndíjat és egyéb, kiegészítő 
ösztöndíjakat is. Sikerült két új pályázatot is meghirdetnünk, amik kialakításából jelen-
tősen kivettem a részem. Ezek a Jegyzetírói és Konzultációs ösztöndíj pályázatok, me-
lyekkel a Gépészmérnöki Kar hallgatóit jutalmazzuk egy-egy nehezebb tárgy jegyzetének 
elkészítéséért, vagy a számonkérésekre való felkészítő konzultációk megtartásáért.

A jövőben tovább adnám az Ösztöndíj Bizottság vezetőjeként megszerzett tudásom, 
és igyekszem más területek felé nyitni. Szeretném a Gépészkar érdekeit magasabb szinten 
képviselni, így amennyiben Ti, és a megalakuló GHK is bizalmat szavaz nekem, Egye-
temi Hallgatói képviselői delegáltként folytatnám tovább a munkámat. Mivel eddig is az 
ösztöndíjakkal foglalkoztam, szeretném Egyetemi szinten is átlátni ezek menetét, és egy 
új, egységesebb formába terelni a különböző karok ösztöndíjait.

A jelenlegi Térítési és Juttatási Szabályzat elavult, nem felel meg sem a jogi szabályo-
zásoknak, sem pedig a karok érdekeinek. Ennek átalakítása már elkezdődött, de azt hi-
szem, hogy a két 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!

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 34,83
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Kovalovszki Máté
Sziasztok!

Kovalovszki Máté vagyok és 5 éve a 
GHK tagja. Ez idő alatt a GHK összes tevé-
kenységi körében dolgoztam már.

Két évet voltam az Ösztöndíjbizottság 
vezetője, amely idő alatt több újítást is sike-
rült az akkori rendszerbe bevinni.

Több mint 1 éven keresztül a Kollégi-
umi Bizottság vezetője is én voltam. Ez az 
időszak rendkívül eseménydús volt, hiszen 
ez alatt az idő alatt jött létre az Egységes 
Kollégiumi Felvételi Rend (EKFR) és került 
fokozatosan bevezetésre a KEFIR rendszer 
is. Nagyon sok teendő volt az átállás során, 
és az EKFR létrehozásában is aktívan kivet-
tem a részemet. A korábbi rendszerhez ké-
pest néhány változtatás elkerülhetetlen volt, 
de elsődleges célom végig az maradt, hogy az 
EKFR megírásánál a GPK-s hallgatók érdekei minél jobban érvényesüljenek és Nektek 
minél zökkenő mentesebb legyen az átállás. Úgy érzem ezt a feladatot sikeresen teljesítet-
tem is, hiszen minimális változást hozott Nektek az új rendszer.

2016 júniustól kezdve én vagyok a Gépészkar egyik EHK delegáltja. A jövőben is ezt 
szeretném folytatni, és egyetemi szinten képviselni a gépész hallgatókat. Az EHK-ban, 
2017 márciusától kezdve én töltöm be a Kollgiumi referensi pozíciót, így a tevékenységi 
köröm főként a kollégiumi ügyekkel kapcsolatos teendőket jelenti. Emellett több mint fél 
évig az EHK pályázati referense is voltam.

Az EHK-tól nagy bizalmat kaptam, amikor megválasztottak az egyik legfontosabb 
területtel foglalkozó referensnek. Igyekezni fogok minél jobban helyt állni ebben a sze-
repben továbbra is, azonban ehhez szükségem van a Ti támogatásotokra is. Szeretném, ha 
egyetemi szinten min0él igazságosabban történne a kollégiumi férőhelyek kiosztása, az 
egyes karokra jutó férőhelyek minél jobban tükrözzék a valós igényeket. Emellett kiemel-
ten fontosnak tartom, hogy a gépészkari kollégiumi élet integritását egyetemi szinten is 
minél inkább támogatni tudjam.

Fontos, hogy minél többen eljöjjetek szavazni, és felelősségteljes döntést hozzatok, hi-
szen a GHK jó működéséhez szolgálatkész emberekre van szükség, akik képesek a többek 
érdekét a sajátjaik elé helyezni.

Beiratkozás éve: 2011
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 19,42
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Lajtos Máté
Sziasztok!

Lajtos Máté vagyok, harmadik féléves né-
metes mechatronikai mérnök hallgató.

Már egyetemi tanulmányaim kezdetén 
tudtam, hogy az itt töltött évek alatt szeret-
nék valamilyen hasznos közösségi tevékeny-
ségben részt venni, tenni valamit a hallgatói 
közösségért. Leginkább a Hallgatói Képvise-
let munkássága keltette fel érdeklődésemet, 
így tavaly ősszel jelentkeztem a Gólyatanács-
ba, a Hallgatói Képviselet utánpótlásképző 
programjába.

Kezdetként a képviselet bizottságvezető-
inek előadásában betekintést nyerhettem a 
különböző bizottságok munkájába, feladata-
iba, amelyek segítettek érdeklődési területe-
im kialakulásában a HK-n belül, illetve egy 
átfogó képet nyújtottak számomra az egye-

tem és a képviselet működéséről.
A második félévben a Gólyatanácsnak köszönhetően már aktívan is segíthettem a hall-

gatói képviselők, illetve egyes bizottságok munkáját kisebb-nagyobb feladatok formájá-
ban.Sikeres vizsgát követően részt vettem szociális alapú ösztöndíjpályázatok bírálásában, 
ezenkívül teljesítményalapú (Kari BME, Sport és Szakmai ösztöndíj) ösztöndíjakkal is 
foglalkoztam.A külügyi referens munkáját is volt alkalmam segíteni az Erasmus-pályáza-
tok elbírálása során. 

A tavaszi vizsgarend összeállításakor a Tanulmányi és Oktatási Bizottság munkájából 
is kivehettem némileg a részem, illetve részt vehettem a Hallgatói Képviselet ülésein is.

A Gólyatanács foglalkozásai, illetve a HK-ban végzett feladataim elvégzése során 
megszerzett tudást az idei gólyatáborban, a regisztrációs héten és a félév során tankörve-
zetőként igyekeztem és igyekszem átadni a gólyáknak. Többek között a tőlük kapott po-
zitív kritikák is ösztönöznek a Hallgatói Képviseletben való további tevékenykedésre!

Hallgatói képviselőként alapvetően szeretnék még több bizottság munkájával részlete-
sen megismerkedni, elsősorban viszont a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban szeretnék 
dolgozni. Véleményem szerint az új TVSZ és az új mintatanterv életbe lépésével jelenleg 
ezen a területen merülnek fel a leggyakrabban problémák és kérdések a hallgatók életé-
ben, így szükség van ambíciózus hallgatói képviselőkre.

 Úgy érzem, hogy az elmúlt évben szerzett tapasztalataim alapján hatékonyan tudnám 
segíteni a GHK munkáját és képviselni hallgatótársaim érdekeit! Ha Te is így gondolod, 
kérlek tisztelj meg szavazatoddal az idei tisztújító szavazáson!

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 34
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Lukács Bálint
Sziasztok!

Lukács Bálint vagyok, 7. féléves gépész-
mérnök hallgató – bár legtöbben Luke néven 
ismerhettek. 2014-ben kezdtem tanulmánya-
imat a karon, ahol már gólyaként igyekeztem 
bekapcsolódni a közéletbe, kerestem a lehe-
tőséget az ebben való közreműködésre. 

Ez vezetett végül az akkor frissen a Hall-
gatói Képviselet alatt alakult Kari Rendez-
vény Bizottság tagjai közé, ahol sok hozzám 
hasonló beállítottságú embert ismerhettem 
meg – a hallgatótársaik számára oly szük-
séges kikapcsolódást (vagy éppen a Gólya-
táborokban az új közegbe és követelmény-
rendszerbe való belépést, integrálódást) 
minél sikeresebben megvalósítani kívánó és 
emiatt a háttérben keményen, hosszú órákon 
át dolgozó embereket. 

Azóta eltelt 3 év és én még mindig a Kari Rendezvény Bizottságban dolgozom, igyek-
szem minél gördülékenyebbé és jobb hangulatúvá tenni kari rendezvényeinket. Ennek a 
szellemében vettem rész szervezőként az elmúlt időszak majd’ összes nagyobb programján 
(a teljesség igénye nélkül: a legutóbbi 3 Gólyatábor, 3 Kármán Nap, 3 Kultúrhét, 3 Gyű-
rűavató, 2 SLIP és az idei Sportnap), fokozatosan egyre több felelősséget és munkát ma-
gamra vállalva, illetve Bizottságbeli társaim által rám bízva.

Ezalatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem nem csupán eme rendezvények lebonyolítá-
sában, technikai illetve logisztikai megszervezésében, kivitelezésében, de a csoportmunka 
és a vezetői képességek terén is.

Ennek megfelelően a Hallgatói Képviseletben is legfőképpen a Rendezvény Bizottság 
munkájába szeretnék bekapcsolódni, azonban az évek alatt sokat találkoztam a Képviselet 
tagjai által végzett egyéb feladatokkal, így nyerte el az érdeklődésemet több másik feladat-
köre is a GHK-nak. Megválasztásom esetén így szívesen segítenék többek között a PR, 
az ösztöndíj és a kollégiumi bizottság munkájában is.

Ha bizalmat szavaztok nekem, az ez idő alatt szerzett tudásommal, tapasztalatommal 
és kapcsolataimmal szívesen szolgálnám a Ti érdekeiteket egy magasabb szinten is. Őszin-
tén 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!

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 24,2
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Okolicsányi Péter
Sziasztok!  

Okolicsányi Péter vagyok, ötödéves BSc-s 
gépészmérnök hallgató, géptervező specia-
lizáción tanulok. Tanulmányaimat gépész-
mérnöki szakon Németországban kezdtem, 
azonban egy év tanulás után hazajöttem, 
és itthon energetikai mérnök hallgatóként 
tanultam tovább. A BME-n gólyaként a 
Gólyatanács aktív tagja, az elmúlt három 
évben pedig gépészkari hallgatói képvise-
lő voltam. Képviseleti tevékenységemet a 
továbbiakban is szeretném folytatni.

A képviseletben töltött első évemben 
tanácskozási jogú tagként az irodafelelő-
si 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 legjob-
ban, így nagy szerepet vállaltam a bizottság munkájában. Alaposan megismertem, gyakor-
latot 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. Fon-
tosnak tartom a gólyatársaink támogatását, hogy minden rendelkezésre álló segítséget és in-
formációt megkapjanak egyetemi tanulmányaik első, talán legmeghatározóbb szakaszában.

Hallgatóként közös célunknak tartom a szociális ösztöndíjak kiosztásának igazságos 
voltát. Számomra kiemelkedően fontos terület a Kollégiumi Bizottság, ahol férőhelyek át-
gondolt, kiegyensúlyozott kiosztása a cél a szociális, tanulmányi és közösségi bekerülések-
nél. Érdeklődésem a Képviseleten belül továbbra is a Szociális, és Kollégiumi 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.

Beiratkozás éve: 2013
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 27
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Subicz Mátyás
Sziasztok!

A nevem Subicz Mátyás, másodéves 
energetikai mérnök hallgató vagyok. Az 
egyetemre érkezésemkor eldöntöttem, hogy 
a tanulmányaim mellett szeretnék valami 
mással is foglalkozni. A gólyatáborban ta-
lálkoztam először a Hallgatói Képviselettel, 
felkeltette érdeklődésemet a szervezet. Szep-
temberben beléptem a Gólyatanácsba, első 
két félévemet annak tagjaként töltöttem. Az 
ülések során megismertem mind az egyetem, 
mind a Hallgatói Képviselet felépítését, a bi-
zottságok feladatkörét és rendszeresen vég-
zett feladataikat. Néhányban magam is részt 
vettem, például a tavaszi félév vizsgarendjé-
nek összeállításában segédkeztem. Személyes 
ismeretségbe kerültem a Képviselet tagjaival 
is, rengeteget tanultam tőlük, számos új és 
hasznos tudással lettem gazdagabb. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy jelentkezzek a 
Hallgatói Képviseletbe. 

Fontosnak tartom a hallgatók együttműködését, szerintem ahogyan a hétköznapokban, 
úgy itt, az egyetemen is elengedhetetlen a fejlődéshez. Ezért is volt számomra meglepő, 
mikor megtudtam, hogy a kar öntevékeny körei között enyhe ellentét, széthúzás tapasz-
talható. Új vagyok, elfogulatlan és nincs bennem részlehajlás sem, ezért úgy gondolom, 
képes lennék megtalálni a közös hangot és objektív tudnék maradni esetleges nézeteltéré-
sek során. Amennyiben a jelentkezésem meggyőz Benneteket és megelőlegezitek szá-
momra a bizalmat, úgy törekedni fogok a különböző körök közötti együttműködés fenn-
tartására és a kapcsolat javítására

A Gólyatanácson tanultaknak köszönhetően, már gólyaként segíthettem barátaimnak 
tanulmányi jellegű kérdésekben, másnem a megfelelő személyhez tudtam irányítani em-
bereket. Tudom, a hallgatókra nagy nyomás nehezedik az egyetemen, amit még a rendszer 
összetettsége is erősít. Az elmúlt években szigorúbb lett a TVSZ és a nemzeti felsőokta-
tási törvény is, emelkedik az önköltséges képzésre való átsorolást jelentő súlyozott tanul-
mányi átlag (idén szeptembertől ez már 2,5).  Hallgatói Képviselőként a Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság tagjaként kívánok tevékenykedni, sok munkát és energiát fektetve a 
hallgatótársaim tanulmányainak megkönnyítésébe.

Amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal és támogattok, ígérem törekedni fogok arra, 
hogy hasznos és értékes tagja legyek a Hallgatói Képviseletnek!

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 30
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Szénási András 
Sziasztok!

Szénási András vagyok, de a többség 
„Széna” néven ismerhet engem. Utolsó fél-
évemet kezdtem Mechatronika BSc-n, Me-
chatronikai Berendezések Tervezése specia-
lizáción. Három év egyetem után szeretném 
végre kipróbálni magam a GHK-ban, hogy 
hivatalos képviselője lehessek az egész Gé-
pész karnak.

Már egyetemi éveim kezdetétől próbál-
tam kivenni a részem a közösségi életből. 
Több mint három éve tagja vagyok a Kari 
Rendezvény Bizottságnak. Szervezőként 
már három gólyatábort és sok egyéb rendez-
vény lebonyolításában részt vettem (Kul-
túrhét, Gyűrűavató, Gólyabál, SLIP). Min-
denütt aktív részt vállaltam a szervezésben, 
legyen az hajnali takarítás, vagy éjszakába 

nyúló tervezés. Nagyon fontos számomra a gólyák koordinálása, beilleszkedésük az egye-
temi életbe, és a felsőbb évesek évközi szórakoztatása, kikapcsolódás és kulturális progra-
mok szervezése. 

A szervezői feladatok sokszínűsége miatt jobban megismertem magam és a határaim, 
így már nagyobb terheket is el tudok viselni, mint kezdetben, és megfelelő módon tudom 
kezelni a feszültséget okozó helyzeteket. Ezen megszerzett tapasztalatok és vezetői mo-
tiváltság következtében gondoltam, hogy a Gépészkari Hallgatói Képviselet Rendezvény 
Bizottságában tevékeny és produktív részt tudnék vállalni. A több évnyi rendezvényszer-
vezési munkámat szeretném átültetni egy felsőbb szintre, hogy az egyetemi rendezvények 
és események továbbra is gördülékenyen működjenek. 

A Rendezvény Bizottságon kívül az egész Gépészkari Hallgatói Képviselet munkáját 
szeretném elősegíteni szavazati jogommal és hozzáértésemmel, hogy megtarthassunk egyes 
egyetemi hagyományokat, más területeken pedig fejlődést, avagy kiegyensúlyozottságot 
hozzunk létre az egyetemi vezetőség és az egész diákság között. Az évek alatt megismer-
tem a GHK számos tagját, így együtt összetartó csapatként tudnánk dolgozni a jövőben.

Jelentkezésemet az utolsó BSc-s félévemre halasztottam, mert úgy gondoltam ekkor 
már lesz elég tapasztalatom és időm, hogy megfelelően helyt tudjak állni a felsőbb veze-
tésben is. Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha bizalmat szavaznátok nekem, és egy 
erős csapat tagjaként én is segíthetném egyetemi életeteket.

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 34,16
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Szili Ákos
Sziasztok!

A nevem Szili Ákos, másodéves hallgató 
vagyok a gépészmérnöki alapszakon. Már a 
gimnáziumi éveim alatt is aktív tagja vol-
tam a közösségi életnek, számos rendezvény 
(szalagavató, ballagás, sportrendezvények) 
lebonyolításában szerepet vállaltam. Maga-
mat vidám, talpraesett, megbízható szemé-
lyiségnek tartom, szeretem a kihívásokat s 
egy adott helyzetből mindig a maximumot 
próbálom kihozni.

Közel egy évvel ezelőtt, mikor felvételt 
nyertem az egyetemre elhatároztam, hogy itt 
is hasznos tagja szeretnék lenni a hallgatói 
közéletnek. Az első hetekben jelentkeztem a 
Gólyatanácsba, hogy több információt sze-
rezzek a Hallgatói Képviselet felépítéséről, 
munkájáról. Az előadások során, melyekre 
rendszeresen lejártam, betekintést nyertem a bizottságok tevékenységeibe, és az idő halad-
tával egyre biztosabb lettem, hogy a Hallgatói Képviselet tagjaként szeretném a középis-
kolai tapasztalataimat kamatoztatni, mélyíteni.

Gólyatanácsosként lehetőségem nyílt szociális pályázatok elő- és szóbeli bírálására, va-
lamint a Gazdasági Bizottság munkájába is betekintést nyertem. Segítettem a Kari BME, 
Szakmai és Sportösztöndíj bemutatásánál is. Ez idő alatt próbáltam minél több terület 
munkáját megismerni, megfelelően átlátni a rendszert, hogy a későbbiekben hasznos tagja 
lehessek a HK-nak. 

Idén májusban sikeresen megpályáztam a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tag-
ság pályázatát, és hivatalosan is megkezdtem munkámat a Képviseletben. A Szociális 
Bizottság tagjaként sikeres vizsgát tettem, s immár második alkalommal vettem részt a 
szociális pályázatok elbírálásában, melynek során sokatokkal találkozhattam akár e-mailen 
keresztül, akár személyesen is a szóbeli bírálás alatt.

A szociális terület mellett leginkább a Gazdasági Bizottságban tevékenykedtem. Szá-
mos rendezvény (SLIP, Gólyahajó, Gólyatábor) költségvetésének tervezésében, elszámo-
lásában részt vettem. 

A Hallgatói Képviselet tagjaként elsősorban a fentebb említett két területen szeretnék 
tevékenykedni. Úgy gondolom, az elmúlt évben megfelelő tudásra tettem szert ahhoz, hogy 
munkámmal segítsem mind a Ti egyetemi tanulmányaitokat, mind pedig a HK munkáját.

Köszönöm a megtiszteltetést, hogy bemutatkozásomat végigolvastad. Amennyiben 
bizalmat szavaztok nekem, úgy ígérem, hogy legjobb tudásommal fogom képviselni az 
érdekeiteket. 

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 32,5
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Tepfenhart Bence 
Sziasztok!

Tepfenhart Bence vagyok, de a legtöb-
ben Tefiként ismerhettek. Jelenleg negyed-
éves, gépészmérnöki alapszakos hallgatóként 
tanulok az Egyetemen, Gépgyártástechnoló-
gia specializáción.

Már gólyaként fontosnak éreztem, hogy 
a tanulás mellett a közösségi élet szervezé-
séből is kivegyem a részem, így elsőévesként 
jelentkeztem a Kari Rendezvény Bizottság-
ba. Az itt eltöltött három év alatt lehetősé-
gem nyílt a rendezvényszervezés csaknem 
minden területén kipróbálnom magam, és 
nagyon sokat tanultam ezekből a helyzetek-
ből. Szervezőként jelen voltam több Gólya-
táborban, Gólyahajón, Gólyabálon, SLIP-en, 
Kultúrhéten, Kármán napon, Harmadoló 
esten. A főként gólyáknak szervezett progra-

mok közben fontos volt, hogy megtanuljak emberekkel foglalkozni, amiben így már nagy 
tapasztalatom van. Alapvetően szeretek másoknak segíteni, és tenni azért, hogy jól érez-
zék magukat itt az Egyetemen, és úgy gondolom, hogy a Hallgatói Képviseletben ezt a 
tulajdonságomat kamatoztathatnám.

A számtalan rendezvény szervezése közben az is bebizonyosodott, hogy nem riadok 
vissza a sok feladattól, és legjobb tudásom szerint meg tudom oldani őket, amit azért tar-
tok fontosnak, mert a képviselőknek gyakran nagyon sok téren kell egyszerre helytállni. 
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 munká-
jában tudnám leginkább hasznosítani, de érdekel a gazdasági és a PR bizottságban való 
munka. Valamint nyitottan és lelkesen állok hozzá a többi feladatkörhöz, és szívesen segí-
teném az ő munkájukat is.

Elég hosszú ideje nézem a Hallgatói képviselet munkáját és nem véletlenül döntöttem 
úgy, hogy jelentkezni szeretnék, ugyanis úgy érzem, hogy itt többet tudnék hozzátenni a 
Gépészkar 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 meg-
felelően képviseljem.

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 25,17
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Timár-Geng Péter
Sziasztok!

Timár-Geng Péter vagyok, de itt az egye-
temen, a legtöbben Timcsóként ismerhet-
tek. Elsőéves MSc-s gépész hallgató vagyok 
polimertechnika specializáción, míg a BSc-t 
géptervező specializáción végeztem. Eddi-
gi éveim alatt mindig fontosnak tartottam, 
hogy a tanulás mellett az egyetem közösségi 
életéből is kivegyem a részem, de egyaránt 
hozzá is tegyek.

Eddig három alkalommal vettem részt 
tankörvezetőként gólyatáborban, ahol bele-
láthattam abba, hogyan kell egy ilyen volu-
menű rendezvényt megszervezni, ezenfel-
ül megismerkedtem a Hallgatói Képviselet 
tagjaival és munkásságával. Minden évben 
a gólyatábort megelőzően egy fél éves fel-
készítőn vettem részt, aminek keretében 
részletesen átnéztük az egyetemi szabályzatokat, mint a TVSZ és a TJSZ. Már gólyaként 
csatlakoztam a Senior Gárdához, ahol értékes szervezői tapasztalatokra tettem szert, és a 
kommunikációs készségeim is jelentősen fejlődtek. A tankörvezetői munkám során, és a 
Senior Gárdában tartott konzultációk alatt ráébredtem, hogy örömmel tölt el, ha segíthe-
tek másoknak, épp ezért úgy döntöttem, hogy szeretnék tagja lenni a Hallgatói Képvise-
letnek, ahol ezt szélesebb körben is megtehetem.

Megválasztásom esetén legszívesebben a Rendezvény Bizottság munkáját segíteném, 
mert úgy érzem, a jelenlegi képességeimet itt tudnám a legjobban kamatoztatni. Az eddi-
gi évek során rendszeresen vettem részt gólyarendezvényeken szervezőként, és a tapasz-
talataim alapján sok új és kreatív ötlettel tudnám segíteni, hogy tovább emelkedjen ezen 
rendezvények színvonala. Az eddigi három kollégiumban eltöltött évem alatt a szívemhez 
nőtt ez a hely, ezért örömmel venném, ha segíthetnék abban, hogy a kollégiumi ügyinté-
zések minél gördülékenyebben menjenek. Ezen felül természetesen bármire nyitott va-
gyok, úgy gondolom, ha lenne rá lehetőségem megtalálnám azt a feladatkört a Hallgatói 
Képviseleten belül, amire szükség van és szívesen csinálom. Magamat határozott ember-
nek tartom, és a véleményemért ha kell kiállok, ugyanakkor az észérvekre mindig hallga-
tok. Úgy gondolom ez a tulajdonság egy képviselőnek csak az előnyére válhat.

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a bemutatkozásom, amennyiben bizalmat szavazol 
nekem, ígérem, hogy lehető legjobban fogom végezni a munkám.

Beiratkozás éve: 2017
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 0
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Tóth Ákos Károly
Tisztelt Hallgatótársaim!

Tóth Ákos vagyok, ötödik féléves gépé-
szmérnök alapszakos hallgató, géptervező 
specializáción. A Hallgatói Képviseletben 
a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető 
és Sport referens tisztségeket töltöm be. A 
Képviselettel a képzésem legelején találkoz-
tam, már ekkor elhatároztam, hogy szeret-
nék csatlakozni, célirányosan a Tanulmányi 
és Oktatási Bizottság munkáját segítve.

A gólyatanácsba belépve pár, kisebb ám 
fontos projekt lebonyolításában vettem részt, 
majd tavaly októberben tanácskozási jogú 
tagként kerültem a Képviseletbe a Sport re-
ferensi posztot betöltve. Ezen időszak alatt 
részt vettem a Kar és néhány egyetemi sport-
rendezvény szervezésében. A legutóbbi Gé-
pészkari Jeges Est egyik főszervezője voltam.

Februárban a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjeként folytattam munkám a 
Képviseletben. Legfontosabb feladatomnak érzem, hogy a hallgatók ittlétük során zavar-
talan és szabályokhoz hű képzésben vehessenek részt. A tisztség megszerzését követően 
első nagyobb feladatom volt közreműködni a teljesítményértékelési tervezet elkészítésé-
ben 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 problé-
mákkal, szakok közötti átjelentkezés, hallgatói önköltség csökkentésének ügyében, kre-
ditakkreditációhoz kapcsolódó gondokkal, órarendi ütközésekkel, valamint egyes ok-
tatókhoz, számonkérésekhez kötődő panaszokkal. Mindemellett a jelenlegi gólyák új 
mintatantervben kezdhetik meg tanulmányikat. Ezen új mintatanterv elkészítésében is 
közreműködtem az előző félévek során. Pár tanáccsal igyekeztem már gólyatanácsos ko-
romban is segíteni a BSc tanterv felülvizsgálatát.

A jövőben szeretném folytatni Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői tisztségem. 
Célom fejleszteni a Bizottságon belüli feladatok ellátását, több tagot is bevonva a munká-
ba, 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.

Beiratkozás éve: 2015
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 27,75
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Tóth Amanda
Sziasztok!

Tóth Amanda vagyok, a hetedik féléve-
met kezdtem, mint energetikai mérnök hall-
gató. Már gólyaként motivált, hogy valami-
lyen közösségnek a tagja legyek, és közben 
aktívan tehessek hallgató társaim érdekében. 
Három éve lehetőségem adódott belépni a 
Gólyatanácsba, ahol megismerkedtem a kü-
lönböző bizottságok feladataival, a Hallgatói 
Képviselők munkájával. Legjobban a Szoci-
ális Bizottság nyerte el a tetszésem, így még 
akkor tavasszal felkészültem, és sikeresen 
letettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
által szervezett szociális pályázat bírálói vizs-
gát.  Azóta is minden félévben találkozhat-
tatok velem a pályázatok személyes bemuta-
tásakor, hiszen jelentősen kiveszem belőle a 
részem már hat féléve. 

Két éve – a hallgatói képviseleti mandátumom előtt – a  gólyatáborban 
tankörvezetőként vettem részt, tovább adva a Gólyatanács előadásai során megszerzett tu-
dásomat. Lehetőségeim szerint igyekeztem segíteni a gólyákat, felkészíteni őket az egyete-
mi életbe való integrálódásra. Azóta képviselőként is részt vettem már két gólyatáborban.

Két éve jelentkeztem a Gépészkari Hallgatói Képviseletbe, s miután bizalmat szavazta-
tok nekem, elnyertem a Szociális Bizottság vezetői posztot, amit másfél évig töltöttem be. 
Segítettem a Külső Szociális Bizottság munkáját, kidolgoztuk a TJSZ 3. számú mellékle-
tét, ami a Rendkívüli szociális támogatás pontrendszerét és eljárás rendjét foglalja magá-
ba. A szociális rendszer reformálásán is dolgoztam egy félévig.

A Szociális Bizottság vezetői posztomról fél éve mondtam le, ugyanis felkértek a kép-
viselet alelnöki posztjára. Az elmúlt egy félévben vezetőségi tagként koordináltam a kép-
viselet működését, igyekeztem megvalósítani a képviselők közti megfelelő munkaeloszlást, 
valamint egy jó légkört teremteni a képviseleten belül. Törekedtem az elnök által delegált 
feladatok  pontos elvégzésére. 

Több pályázati időszak során segítettem a Sport, Szakmai és Kari BME ösztöndí-
jak beszedésében, pontszámításában, valamint részt vettem a Tanulmányi ösztöndíj osztó 
bizottsági üléseken, így nem csak a szociális, hanem a teljesítmény alapú ösztöndíjakra is 
sikerült nagy rálátást szereznem.

Hallgatói Képviselőként továbbra is vezetőségi tagként szeretném segíteni és koordinálni 
a képviseletet, emellett továbbra is segítenék minden területen, amiben csak tudok. Remé-
lem, megtiszteltek bizalmatokkal, és megválasztotok Gépészkari Hallgatói Képviselőnek!

Beiratkozás éve: 2014
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 34,17
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Tóth Levente
Sziasztok!

Tóth Levente vagyok, a harmadik féléve-
met kezdtem, mint gépészmérnök hallgató. 
Már gimnáziumban is kivettem a részem az 
iskolai élet szervezéséből. Gólyaként szeret-
tem volna kipróbálni magam egy jó munka-
közösség és társaság keretein belül. 
Esetemben ez a Gólyatanács lett, ahová az 
első adandó alkalommal leadtam a jelent-
kezésemet. A Gólyatanácsban előadásokon 
vettünk részt, megismerkedtünk az Egyetem 
felépítésével, az öntevékeny körökkel és a 
Hallgatói Képviselet bizottságainak munka-
körével. Az ott szerzett tudásomat szerettem 
volna tovább fejleszteni, ezért jelentkeztem 
a tavaszi félévben a Hallgatói Képviseletbe, 
melynek április óta vagyok tanácskozási jogú 
tagja. Némely bizottság által végzett mun-

ka jobban megtetszett, így eldöntöttem, hogy azokat szeretném mélyebben és áthatóbban 
tanulni. Ezek az Ösztöndíj és a Rendezvény Bizottság, melyeknek én is tagja vagyok je-
lenleg. Az idei pályázati időszak során segítettem a teljesítmény alapú ösztöndíjak besze-
désében, például a Sport, Szakmai és a Kari BME ösztöndíjak esetében. Ezen ösztöndíjak 
dokumentációjának összeállításában is segédkeztem, illetve megismertem az egyetem ré-
széről a juttatásokért felelős személlyel. Továbbá közel áll hozzám a Szociális Bizottság is, 
így felkészültem, és sikeresen letettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett 
szociális pályázat bírálói vizsgát. Azóta még egy bírálási időszakon vagyok túl, mely már 
az előző időszakban megszerzett tapasztalatokkal párosult.  
Az idei gólyatáborban szervezőként voltam jelen, ahol segítettem a regisztráció lebonyolí-
tásában, illetve a Szociális Pályázatok előbírálásának lezárásában. 
Hallgatói Képviseleti tagként nem okoz gondot, ha nyomás alatt, határidőre kell jól tel-
jesíteni, vagy ha felelősséggel tartozok valami, valaki iránt. Igyekszem a tudásom legjavát 
nyújtani és teljesíteni a rám kiszabott munkát. Nagyobb ambícióim is vannak a jövőt ille-
tően. Szeretném az összes bizottságot minél részletesebben tanulmányozni, illetve kiven-
ni a részem nagyobb volumenű projektekben. Remélem megtiszteltek bizalmatokkal, és 
megválasztotok Gépészkari Hallgatói Képviselőnek.

Beiratkozás éve: 2016
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 33
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Ureczki Ágnes
Sziasztok!

Ureczki Ágnes vagyok, elsőéves MSc-s 
gépészmérnök hallgató, Polimertechni-
ka specializáción. Magamat nyitott, talpra-
esett és energikus emberként jellemezném. 
Az egyetemi tanulmányok mellett mindig is 
fontosnak tartottam a közösségi életben való 
aktív részvételt is, így a Senior Gárda tagja-
ként is a kari közélet színesítésén munkál-
kodtam. Továbbá a Hallgatói Képviseletben 
végzett munkám során is ezeket az elveket 
tartottam szem előtt.

Az elmúlt időszakban a Gépészkari Hall-
gatói Képviselet PR Bizottság vezetői pozí-
cióját töltöttem be. Ezalatt főbb feladataim 
közé tartozott Karunk megjelenésének és 
képviseletének szervezése az Egyetemi Nyílt 
Napon és az Educatio kiállításon. Hiszem, 
hogy ez a megtisztelő lehetőség igen fontos munka a képviselet életében, hiszen a leendő 
hallgatók elsőként itt találkozhatnak velünk és a mi felelősségünk a teljes és kielégítő tájé-
koztatásuk. Emellett a karunk fő kollégiumának, a Kármán Tódor Kollégiumnak megszépí-
tésére idén először került megrendezésre a Gépészkari Önkéntes Nap, amelyet a jövőben is 
szeretnék megtartani, ezzel is karunk közösségét építve egy élhetőbb környezetet teremteni.

A Rendezvény Bizottság tagjaként lehetőségem nyílt számos kari rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításában részt venni. Idén harmadszorra vettem részt a Gólyatábor 
rendezésében és előkészületeiben, segítettem a Tankörvezetői felkészítő és csapatépítő 
foglalkozások lebonyolításában. Emellett a Kultúrális és Szakmai hét, valamint a SLIP- 
Gépészkari Napok szervezésében is részt vettem. Mindkét rendezvény esetében kama-
toztatni tudtam kommunikációs képességeimet, hiszen előbbi esetében a fellépőkkel és 
előadókkal való kapcsolattartás, míg utóbbi esetben a rendezvény anyagi hátterét megala-
pozó támogatók keresése volt a fő feladatom. Munkámmal a továbbiakban is szeretnék 
hozzájárulni a bizottság tevékenységéhez és ötleteimmel hozzátenni az elkövetkezendő 
rendezvények színvonalához és hangulatához. 

Képviselőként céljaim közé sorolnám a szakmai és öntevékeny körökkel való szoro-
sabb kapcsolattartás és mindenekelőtt a hatékonyabb együttműködés elérését, hiszen ezen 
szervezetek színesítik leginkább a kari életet mind tudományos, mind szabadidős, mind 
pedig szórakoztató jelleggel.

Bizalmatokat előre is köszönöm, remélem minél többen megtiszteltek a szavazatotok-
kal és idén ismételten a Ti érdekeiteket képviselhetem a Hallgatói Képviselet tagjaként.

Beiratkozás éve: 2017
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 0
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Varró Gergő
Sziasztok!

A nevem Varró Gergő, a Gépészmérnö-
ki Kar mechatronikai mérnöki mesterkép-
zésének hallgatója vagyok, jelenleg utolsó 
évemben. A BSc képzésem első négy félévét 
a német nyelvű képzés keretében teljesítet-
tem, majd az ötödik félévet Németország-
ban, Karlsruheban töltöttem.

Fontosnak tartom, hogy az Egyetemen a 
tanulás mellett a közösségi életben is szere-
pet vállaljak, számomra erre a Hallgatói Kép-
viselet munkája volt a leginkább megfelelő.

Korábban két évig a szervezet elnökeként 
vezettem a munkát, az elmúlt egy évben a 
HK egyik alelnöke és gazdasági referen-
seként dolgoztam. Találkozhattatok már 
velem a hallgatói képviselői munka minden 
területén: szociális pályázatok bírálásakor, 

ösztöndíj pályázatok igazolásainak leadásakor, igyekeztem segíteni tanulmányi problémá-
itok megoldásában, vagy ha a kollégiummal kapcsolatban volt valamilyen gondotok. Részt 
vettem az ösztöndíjak osztásában, dolgoztam azért, hogy a Gólyatábor, Gólyabál, Kultúr-
hét, Gyűrűavató és a GHK többi rendezvénye rendben megvalósuljon.

Az egyetemünkön zajló változások és szervezeti átalakítások az utóbbi években nap, 
mint nap új kihívások elé állították a HK-t, legtöbbször nem volt járható a korábban kita-
posott út, de úgy gondolom, hogy ezeket sikerrel tudtuk áthidalni. 

Úgy érzem, hogy a GHK-ban eltöltött eddigi idő alatt megfelelő tudást és tapasztala-
tot szereztem minden területen, így amennyiben bizalmat kapok, szeretnék még a Kép-
viseletben tevékenykedni és azért dolgozni, hogy a Ti egyetemi éveitek minél simábbak 
lehessenek. Az előző években megszerzett tudásomat szeretném átadni a fiatalabbak szá-
mára és kinevelni a megfelelő utánpótlást. Eddigi munkám során is arra törekedtem, hogy 
a tőlem telhető legjobbat nyújtsam, ezután is így szeretném folytatni. Célom, hogy min-
denki bizalommal fordulhasson hozzánk és az általunk végzett munkát hasznosnak érezd.

Amennyiben kérdésed lenne hozzám, keress bizalommal e-mailben (varrogergo@
gmail.com) vagy személyesen (KTK 667).

Köszönöm az eddigi években megtapasztalt bizalmat, és ha úgy gondolod, hogy megfe-
lelő munkát végeztem, remélem, megtisztelsz szavazatoddal! Bizalmadat előre is köszönöm!

Beiratkozás éve: 2017
Megszerzett kreditpont/aktív félév: 27






