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A jelöltek bemutatkozásának a tartal- 
máért és minőségéért, esetleges nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállalunk.

Gondolj a környezetedre! Add tovább egy 
ismerősödnek az újságot, ha te már elol-
vastad, vagy keress neki egy kényelmes 

szelektív kukát! Köszönjük!

Hivatalos megjelenés: Szeptember 23.

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. 2019.09.23-án, 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 24-27 között (kedd-péntek) a K és D épületben, valamint a Kármán Tódor Kollégiumban is lehet a Fórum 
után. Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Fórumon való részvételért 5 pont, szavazáson való részvételért (a Fóru-
mon 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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Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök BScAgócs Norbert

Sziasztok!
Agócs Norbert, másodéves mechatroni-

kai mérnök hallgató vagyok. Magamat egy 
türelmes, határozott, megbízható embernek 
tartom, aki nem riad vissza attól, ha nyomás 
alatt kell teljesítenie valamilyen feladatot.

Az egyetemi tanulmányaim előtt, a gim-
náziumi pályafutásom során aktív tagja vol-
tam a közösségi életnek, részt vettem külön-
féle rendezvények szervezésében is. Mindig 
is szívesen segítettem diáktársaimnak. Az 
így szerzett tapasztalataim végett jelentkez-
tem rögtön az első félévemben a Gólyata-
nácsba. Ezáltal betekintést nyerhettem az 
Egyetem működésébe, illetve a Gépészka-
ri Hallgatói Képviselet munkájába. Az itt 
megszerzett tudás, illetve tapasztalatok sar-
kaltak arra, hogy leadjam a jelentkezésemet 
tanácskozási jogú tagnak a képviseletbe.

A második félévemben már tanácskozási jogú tagként tevékenykedtem a képviseletben. 
Így már egyre több, fontosabb és nagyobb felelősséggel járó feladatból vehettem ki a része-
met. Az első nagyobb kihívást jelentő feladatom a rendszeres szociális ösztöndíjhoz leadott 
pályázatok elbírálása volt. Ezen pályázatok elbírálása egy komoly felkészültséget igénylő 
feladat, de úgy vélem, hogy legjobb tudásom szerint sikerült helytállnom. A Szociális bi-
zottsági munkák mellett segédkeztem még a Tanulmányi és Oktatási bizottsági feladatok 
teljesítésében, mint például a Vizsgarend összeállításában. Az idei gólyatáborban már szer-
vezőként voltam jelen és igyekeztem az elsőéves hallgatóknak minél több hasznos informá-
ciót átadni, hogy könnyebben kezdhessék el a felsőoktatási tanulmányaikat.

Hallgatói képviselőként szívesen segíteném továbbra is a már említett Tanulmányi és 
Oktatási, illetve Szociális bizottságok munkáját. Fontos számomra, hogy segíthessek má-
soknak és úgy gondolom, hogy a fent említett bizottságok munkája által tudnék a legtöbbet 
tenni értetek. A jövőbeli munkám folyamán szeretném még alaposabban megismerni a két 
– az egyetemi életünket legjobban meghatározó szabályzatot – a TVSz-t, illetve a TJSz-t. 
Ezen kívül szeretnék részt venni még az ESZR felújításában, átalakításában, hogy hatéko-
nyabban, egyszerűbben lehessen megpályázni, illetve elbírálni a szociális pályázatokat. 

Az elmúlt félévben szerzett tapasztalataim alapján szerintem egyre hatékonyabban 
tudnám segíteni a Hallgatói Képviselet munkáját, illetve képviselni a hallgatótársaim, a ti 
érdekeiteket. Remélem bizalmat szavaztok nekem, hogy folytathassam a munkámat.

Bányász Gáspár
Sziasztok!

Bányász Gáspár, vagyok, negyedéves gé-
pészmérnök hallgató. Ha minden jól megy 
az utolsó félévemet kezdem épületgépész 
specializáción. Még első félévemben – a 
gimnáziumban szerzett szervezői tapasztala-
tok hatására - jelentkeztem a Gólyatanácsba 
és fél év után már tanácskozási jogú taggá 
választottak az akkori HK-ban. A kollégi-
umi és szociális ügyek már a kezdetektől 
fogva érdekeltek, így rövidesen megkaptam a 
Szociális Bizottság vezetői posztját, valamint 
szerepet kaptam a Kollégiumi Bizottság mű-
ködésében is. A tavalyi évben már szociális 
referensként én képviselhettem a gépészkari 
hallgatók érdekeit az egyetemi szinten folyó 
egyeztetéseken. Ezek eredményeként már 
erőteljesen körvonalazódik az új szociális 
rendszer, és remélem, hogy hamarosan meg-
történik az átállás is. Az elmúlt három Gólyatáborban szervezőként részt véve segíthettem a 
gólyáknak eligazodni az egyetem útvesztőiben, hogy időben le tudják adni pályázatukat az 
ösztöndíjakra, valamint a kollégiumi férőhelyekre.

A jövőben szeretnék teret engedni a fiatalabb képviselőknek a szociális pályázatok 
gondozásában, hiszen az elmúlt félévekben már ők is kellő tapasztalatot szereztek ezen 
a területen. A támogatásomra és az eddig szerzett tapasztalataimra azonban tovább-
ra is teljes mértékben számíthatnak, ugyanúgy, ahogy a pályázatokat leadó hallgatók is. 
Emellett szeretnék a továbbiakban is a kollégiummal kapcsolatos teendők elvégzésével 
foglalkozni, segíteni a leendő bizottságvezetőnek. A következő évben szeretnék jóval 
több energiát fordítani arra, hogy a kari öntevékeny köröket anyagilag, illetve lehető-
ségek terén is minél jobban támogathassuk. Fontosnak tartom, hogy a karunkon mi-
nél több, minél színvonalasabb öntevékeny kör – legyen az szakmai, vagy teljesen más 
profilú- működhessen. Így azoknak is lehetőséget adhatunk a gépész közösségben való 
részvételre, akik nem kollégiumok laknak. Mindezek mellett szeretnék segíteni abban, 
hogy az öntevékeny körök ne csak az egyetemtől, hanem külső forrásból is minél több 
támogatást kaphassanak. Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem és ebben az évben 
én is a Ti érdekeiteket képviselhetem.

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc
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Emődi Gergő 
Csáó Srácok!

Emődi Gergő vagyok, de egyetemi kö-
zegben csak MC-ként emlegetnek. Negye-
dik évemet kezdtem meg Ipari termék- és 
formatervező mérnöki szakon. Jelenleg a 
Senior Gárda és a Grafikus kör aktív tagja 
vagyok, illetve a különböző rendezvényeken 
a színpadon láthattok speakerként.

Már gólyaként is aktívan szerepet vállal-
tam a gépészkari közösség életében. Azóta 
minden évben részt vettem a nyílt napo-
kon, illetve az EDUCATIO-n kiállítóként. 
Ezekkel, és egyéb tevékenységekkel, köztük 
grafikai munkákkal segítettem a Hallgatói 
Képviselet munkáját is.

Két éven át Tankörvezető és mostanra 
három Gépész gólyatábor szervezője vol-
tam. Sok öntevékeny kör életében megfor-
dultam már, igyekeztem mindenhol ma-

gamon, és az adott körön is fejleszteni. Tisztában vagyok vele, hogy az egyetemi éveim 
nem tartanak örökké, viszont az itt töltött időm és munkám szeretném, ha maradandó 
nyomot hagyna. Többek között én vagyok a Grafikus Kör ötletének gazdája és egyik 
alapító tagja, ezzel próbáltam azt elérni, hogy a karon lévő rendezvények igényes megje-
lenést kapjanak és a munka ne csak egy Hallgatót terheljen le.

Tapasztalataimat, tudásomat és képességeimet leginkább a Rendezvény Bizottságban, a 
PR Bizottságban szeretném kamatoztatni és szívesen vállalnám a tankörvezetők felkészí-
tését és vezetését a következő gólyatáborban.

Jövőbeli céljaim megegyeznek az eddigiekkel, fejleszteni szeretném a gépészkari és 
az egyetemi közösség életét. Továbbá bizonyosságot szerezni arról, hogy az elért válto-
zások maradandóvá válnak, majd további fejlődés követi őket. Széles ismeretségi köröm 
van mind a felsőbb, mind az alsóbb éves hallgatótársaim között, és különböző témákban 
igyekszem is segíteni minél többeknek.

Munkám során kívánom azt elérni, hogy az egyetemi éveket a közhelyet igazoltan 
mindenki a legszebb évei ként élje meg. Remélem továbbra is látni fogtok mind a szín-
padon, mind Seniorként, majd Hallgatói Képviselőként is. Köszönöm mindenkinek, aki 
végigolvasta a bemutatkozásom, illetve bizalmat szavaz a számomra.

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Ipari termék- és formatervező BSc Endrész Roland

Sziasztok!
Endrész Roli vagyok, 20 éves gépész-

mérnök hallgató és jelenleg tanácskozás-
jogú tag a GHK-ban. Körülbelül egy éve 
kerültem be gólyatanácsosként. Kezdetben 
a tanköri foglalkozásokhoz hasonló előa-
dások keretében megismertem a GHK 
bizottságainak működését és feladatait. 
A bizottságvezetők hétről hétre beültek 
a foglalkozásainkra és ismertették magu-
kat, illetve a munkájukat. Meglepett, hogy 
mennyi munkával és felelősséggel járnak 
az általuk betöltött pozíciók és csodálkoz-
tam, hogy ezt mind a tanulmányaik végzése 
mellett képesek teljesíteni. Az első feladat 
amivel segíthettem volna a GHK-t a szoci-
ális pályázatok bírálása volt, azonban erről 
külföldi munkavállalásaim miatt sajnos le-
maradtam. Az eddigi elvégzett feladataim 
közé tartozik a GHK-ban a kedd délutáni ügyelet tartása, valamint a tankörvezetői zárt-
helyik javítása. Ezzel még inkább beleláttam az egyetem működésébe és a hallgatói élet 
szociális, kollégiumi, ösztöndíjjal kapcsolatos, illetve tanulmányi területeire.

Az eddigi tagságom során a Szociális Bizottság és az Ösztöndíj Bizottság feladatai 
tetszettek meg legjobban, és ezek azok amikkel a legszívesebben foglalkoznék. A jövőben 
szeretném jobban megismerni az imént említett két bizottság vezetőinek feladatait, segít-
ve a munkájukat míg azokat akár önállóan is el tudom majd végezni. Ezek mellett fontos 
területnek tartom az utánpótlásról való gondoskodást, így szívesen foglalkoznék később új 
tagok betanításával - persze ha majd én sem fogok újnak számítani. Gólyatanácsosként jó 
érzés volt megismerni azt a rendszert amibe kerültem, de még jobb volt egy kisebb létszá-
mú, összetartó és segítőkész közösségbe kerülni. Hiszem, hogy a GHK tagjai jó befolyás-
sal vannak egymásra - kivéve ha van aki már végzett a vizsgaidőszakkal és túl sok szabad-
ideje lett -, amiről a betanulás, sportos esték és a szakmai továbbképző hétvégék folyamán 
győződtem meg. 

A továbbiakban szeretnék komolyabban foglalkozni a Hallgatói Képviselet felada-
taival, ezzel együtt nagyobb tudásra szert tenni, hogy én is képviselhessem a Gépész-
kar hallgatóit.

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc
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Farkas Szidónia
Sziasztok!

A nevem Farkas Szidónia, de az egye-
temen legtöbben Szidiként vagy CD-ként 
ismernek, ötödik félévemet kezdem meg 
gépészmérnöki alapszakon. Magamat egy 
életvidám, talpraesett lánynak tartom, akit 
nem rémiszt meg ha egy feladat megoldása 
közben problémába ütközik.

Egy évvel ezelőtt, mikor jelentkeztem 
Hallgatói Képviselőnek, az volt az elsődle-
ges célom, hogy megismerjem azt a rendszert, 
és azt a szervezetet, ami a hallgatók ügyeivel, 
problémáival foglalkozik. A Hallgatói Kép-
viselet mandátumos tagjaként eltöltött egy 
évem alatt lehetőségem volt széleskörű bete-
kintést nyerni és részt venni minden Bizottság 
munkájában. Ez az egy év alatt a PR Bizott-
ság vezetői pozícióját töltöttem be, melynek 
keretén belül a főbb feladatai közé tartozik a 

Hallgatói Képviselet honlapjának, facebook oldalának és Instagramjának kezelése, a Gépész 
Hírek elkészítése. Ezeken a területeken kamatoztatni tudtam kommunikációs készségeimet, 
ugyanakkor nagyban hozzájárultak a kommunikációs készségem valamint a kreativitásom fej-
lesztéséhez. A Rendszeres Szociális Ösztöndíj és kollégiumi férőhely pályázatokhoz leadott 
szociális pályázatok előbírálásában és a személyes bemutatásokban volt lehetőségem részt ven-
ni, többek között itt is találkozhattatok velem személyesen. Segítettem a teljesítmény alapú 
ösztöndíjak beszedésében, mint a Sport, a Szakmai és a Kari BME. Ezek mellett az Erasmus 
pályázatok birálásában is részt vettem. Az idei Gólyatáborban és a Regisztrációs héten szerve-
zőként voltam jelen és igyekeztem minél több hasznos információval ellátni a gólyákat. Fontos-
nak tartom, hogy az elsőévesek már a kezdetekben tisztában legyenek a lehetőségeikkel és azt 
is, hogy a számukra még új és ismeretlen rendszerben megfelelően képviselve legyenek. Elen-
gedhetetlen továbbá, hogy tudják: az esetlegesen fennálló problémáikkal kihez forduljanak.

A továbbiakban is szeretném a fent említett területeken a tevékenységeimet folytatni, 
valamint a többi bizottság munkájába is bekapcsolódni.

Őszintén remélem, hogy valami pluszt tudok adni a Gépészkari Hallgatói Képviselet-
nek és bizalmat szavaztok nekem.

Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem, és továbbra is folytathatom a hallgatói 
képviselői feladataim ellátását!

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc Fülöp Gergely 

János
Sziasztok!

Fülöp Gergely János vagyok, gépé-
szmérnök szakos hallgató. 2018 őszén 
nyertem felvételt a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemre. A tanulás 
mellett fontosnak tartottam, hogy a közös-
ségi életben is részt vegyek.

Már a középiskolában is aktívan kivettem 
a részem a közösségi életből, ott Diák ön-
kormányzati képviselőként tevékenykedtem. 
Nagyon szerettem azt a feladatkört, mert egy-
fajta kapcsolattartó voltam az iskolai vezetés 
és az osztálytársaim között. Iskolai rendezvé-
nyek lebonyolításában is segítettünk, bár itt 
inkább még csak az operatív részében.

Egyetemre érkezve kezdetben a Gólya-
tanácsba jelentkeztem, hogy jobban megis-
merhessem az egyetem és a Hallgatói Képviselet működését. A Gépészkari Hallgatói Kép-
viseletbe 2019 év elején kerültem be tanácskozási jogú tagként. Az első komolyabb munka, 
amit a képviseletben végeztem az a szociális pályázatok előbírálása volt, amit a szóbeli 
bírálás követett, ahol találkozhattam veletek személyesen is. A pályázatok elbíráláshoz min-
den félévben vizsgát kell tenni, amit az Egyetemi Hallgatói Képviselet állít össze. Sze-
rencsére már két sikeres vizsga van mögöttem. Tanácskozási jogúként segítettem még az 
Erasmus, Szakmai és Sportösztöndíj bírálásban is. A 2019-es gólyatáborban csatlakoztam 
a szervezők csapatához, és segítettem a rendezvény gördülékeny lebonyolításában. Más ki-
sebb feladatot is elláttam a GHK-ban, ilyen például az iroda rendben tartása, takarítása.

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

Összefoglalva tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt 1 év alatt sok hasznos tapasztala-
tot szereztem a Gólyatanácsban és a GHK-ban, így a későbbiekben nagyobb felelőséggel 
járó feladatok elvállalására is készenállok. További célom, hogy a Szociális Bizottságban 
nagyobb szerepet vállalhassak, gördülékenyebbé tegyem a pályázási rendszert, valamint 
a többi bizottságban is szeretnék aktívabban segédkezni.

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat, amennyiben úgy gondo-
lod, hogy hasznos tagja lehetnék a Képviseletnek, úgy remélem, megtisztelsz a szavaza-
toddal. Bizalmatokat pedig előre is köszönöm!

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc
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Gulácsi Balázs
Sziasztok!

Gulácsi Balázs vagyok, de az egyetemen 
általában Guliként hallhattok rólam. Mechat-
ronikai mérnöki szakon végzem a tanulmány-
imat, és az első félévem óta tagja vagyok több 
szakmai és közösségi öntevékeny körnek is 
kiemelkedő eredménnyel. Mindig törekedtem 
a körök közötti egyetértés növelésére, és úgy 
gondolom, hogy a Hallgatói Képviselet tag-
jaként hatékonyan tudtam eddig is segíteni a 
kari közösség kölcsönösen előnyös együttmű-
ködését, ezt tervezem a jövőben is folytatni.

Tartottam már több eredményes szak-
mai témájú kurzust, tanulmányi konzultációt, 
valamint részt vettem sok kari vagy egyetemi 
közösségi programon is. Szervezőként ott vol-
tam beiratkozásom óta az összes mechatro-
nikusoknak szervezett és kari gólyatáborban, 
tankörvezetőként mélyebb szinten megismer-

kedtem az egyetem és a Gépész Kar szabályzataival, és tudásomat sikeresen átadtam a gólyák-
nak. Szintfelelősként rendszeresen segítek a kollégistáknak a Kármán kollégium internethá-
lózatához kapcsolódó ügyekben, pozitív visszajelzéssel. A fent leírt események miatt jelentős 
tapasztalattal rendelkezem az emberekkel való foglalkozásban, és úgy érzem, hogy ez nagy-
mértékben elősegíti a munkámat, ha ismét bekerülök a Hallgatói Képviseletbe.

Az előző ciklusokban a Hallgatói Képviseletben főként a kollégiumi és a rendezvény bi-
zottságban tevékenykedtem, valamint alelnökként az elnökség munkáját segítettem. Kétszer 
voltam a tankörvezetői képzés felelőse, és gólyatábor főszervező, minden irányból nagyon po-
zitív visszajelzéssel. Kollégiumi bizottság tagként többek között a gólyabeköltözés megrefor-
málásában vettem ki a részem. 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. A követ-
kező ciklusban elsődlegesen a tudásátadásra szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni, bele-
értve a Hallgatói Képviselet munkafolyamatainak dokumentálását.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, aki végigolvasta a bemu-
tatkozásomat!

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Mechatronikai mérnök BSc Hepp Ádám Attila

Sziasztok!
Hepp Ádám vagyok, harmadéves me-

chatronikai mérnök hallgatóként tanulok 
angol nyelvű gépészeti modellezés speciali-
záción. Magamat energikus, talpraesett sze-
mélyiségnek tartom, bátran fel merek lépni 
saját vagy mások érdekében. Hobbijaim 
közé tartozik a fotózás, tervező szoftverek 
használata és idegen kultúrák megismerése.

Már az első itt töltött félévemben meg-
fogott a gépészkaron zajló színes közösségi 
élet. Azóta számos rendezvényen és esemé-
nyen vettem részt, kedvenceim ezek közül 
a Gépészkari Napok, a BME Jeges Est és a 
gólyatábor voltak. Csatlakoztam a kar ön-
tevékeny köreihez is, többek között a Me-
chatronika Szakosztályhoz és a KÁTÉ-hoz. 
Itt megtanultam, hogy milyen egy össze-
tartó, lelkes csapat tagjaival együtt dolgoz-
ni, valamint főszerkesztőként csapatvezetőként is kivettem a részemet a munkából. Az itt 
teljesített feladatok ösztönöztek arra, hogy idén én is induljak képviselőként a választáson.

A közösség aktív tagjaként rengeteg tapasztalatot és élményt szereztem, amelyet – im-
máron elég érettnek érezve magam – szeretném a Hallgatói Képviselet tagjai közt ka-
matoztatni. Körvezetésben szerzett tapasztalataimat úgy gondolom, remekül fel tudnám 
használni a felmerülő problémák megoldásában. Kötelességemnek érzem, hogy támo-
gassam és segítsem hallgatótársaim munkáját egyetemi pályafutásuk alatt, hogy érdeke-
iket képviseljem, és ügyükben eljárjak. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy minden 
tanulónak egyenlő feltételeket biztosíthassunk mind szociális, mind ösztöndíj pályázatok 
elnyerésekor, ráadásul megkönnyítsük a pályázatok leadásának folyamatát közvetlen és 
segítőkész hozzáállással. Örömmel segíteném a GHK munkáját az öntevékeny körökkel 
folytatott gyors és pontos kommunikációval, valamint érdekemben áll, hogy a körök meg-
felelő támogatásban részesülhessenek munkájuk segítése céljából.

A Gazdasági és a Szociális Bizottságok mellett szeretnék megismerkedni a többi terü-
let munkájával is, szavazatai jogommal szeretném hatékonyan képviselni diáktársaim ér-
dekeit. Szeretnék teret adni az újító ötleteknek és terveknek, és ezzel hozzájárulnék a kari 
közösségi élet még élénkebbé tételéhez.

Köszönöm, hogy elolvastátok bemutatkozásomat! Legyünk együtt részesei a kari köz-
életnek, szavazzatok bizalmat nekem a hallgatói szavazáson!

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök BSc
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Kántor Tamás
Sziasztok! 

Kántor Tamás vagyok, negyedik félévemet 
töltöm a Gépészeti modellezés mesterképzési 
szakon. Mindig is úgy gondoltam, hogy a ta-
nulás mellett a közösségi életből is szeretném 
kivenni a részem, így 2014 szeptemberében 
jelentkeztem a Gólyatanácsba, mert érde-
kelt a Hallgató Képviselők munkája. Akkor 
leginkább a Szociális Bizottság munkájába 
kapcsolódtam be. Azóta is, már tizedik alka-
lommal segédkezek a szociális ösztöndíjak 
elbírálásában. Ezen kívül a teljesítmény alapú 
ösztöndíjak kiosztásában is részt vettem. Az 
itt megszerzett ismereteket szerettem volna 
tovább adni, amikor a 2015-ös gólyatáborban 
tankörvezetőként vettem részt.

2015 őszén megválasztottak az Ösz-
töndíj Bizottság vezetőjének, amely posz-
tot 2017 októberéig töltöttem be. A két év 

során sikeresen kiosztottuk a Tanulmányi ösztöndíjat és egyéb, kiegészítő ösztöndíjakat is. 
Meghirdettünk egy új pályázatot, aminek a kialakításából jelentősen kivettem a részem. Ez 
a Rendezvényszervezői ösztöndíj, mellyel a Kari Rendezvény Bizottság rendezvényszerve-
ző és tankörvezető tagjait jutalmazzuk a gépészkari közösségért végzett tevékenységükért. A 
Közösségi és Közösségvezetői ösztöndíjak rendszerének kialakítása is ezen idő alatt történt.

Ezután tovább adtam az Ösztöndíj Bizottság vezetőjeként megszerzett tudásom, és 
igyekeztem más területek felé nyitni. A GHK két évvel ezelőtti alakuló ülésén megválasz-
tottak az egyik EHK-delegáltnak, mellyel még nagyobb felelősséget kaptam: a gépészka-
ri hallgatótársaim érdekeit immár egyetemi szinten kellett képviselnem. Az elmúlt két év 
során igyekeztem kivenni a részem az EHK minden bizottságának munkájából, átlátni a 
szervezet működését, hogy hatékonyan tudjam elvégezni a rám bízott feladatokat.

Ezen idő alatt előbb a külügyi referensi pozíciót töltöttem be, ahol az egyetemen mű-
ködő nemzetközi szervezetek koordinálásával foglalkoztam, majd pedig az EHK kommu-
nikáció és PR felelőseként az EHK PR stratégiáját dolgoztam ki.

Az elmúlt évben a GHK utánpótlás felelőseként a Gólyatanácsot is vezettem, és el-
mondhatom, hogy igen sikeres évet tudhatunk magunk mögött.

A jövőben kiemelt figyelmet fordítok majd a GHK belső működésére, annak megfele-
lő szervezésére és optimalizálására.

Remélem, hogy ismét bizalmat szavaztok nekem, és továbbra is folytathatom a hallga-
tói képviselői feladataim ellátását!

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészeti modellezés MSc Lántzky Anna

Sziasztok! 
Lántzky Anna vagyok, bár többnyire 

Emmaként ismerhettek, jelenleg második 
félévemet kezdtem meg Modelling mester-
szakon, az alapképzést Gépészeti fejlesz-
tő specializáción végeztem. Középiskolai 
éveimet szülővárosomban a csíkszeredai 
Márton Áron Főgimnáziumban töltöttem, 
gyerekkorom óta szeretem a kihívásokat, a 
hozzám közel álló emberek nyitott, vidám 
és talpraesett lánynak ismernek, aki nehéz 
helyzetekben is feltalálja magát. Egyetemi 
tanulmányaim kiválasztásánál fontos ténye-
ző volt számomra az ott lévő közösségi élet. 
Az elmúlt években sikerült megélnem több 
oldalról is a gólyák egyetemi közéletbe való 
integrálásának folyamatát, és bátran mond-
hatom, hogy a kar egyik legnagyobb erénye 
a magas színvonalú oktatás mellett a szak-
mai és közösségi körök aktív építő munkájában van.

Fontosnak tartom, hogy a tanulás és a szórakozás, szociális élet között megtaláljuk az 
egyensúlyt. Eddigi egyetemi éveim alatt törekedtem aktívan részt venni a közösségi élet-
ben, tagja voltam a Kari Rendezvény Bizottságnak, voltam Tankörvezető és Hallgatói 
Képviselő is. Ez idő alatt belekóstolhattam többek között a Kultúrhét, a Harmadoló Est, 
a Gólyatábor és a többi gólyaprogram szerevezésébe is. A gólyáimtól kapott pozitív visz-
szajelzések, bizalmuk és bíztatásuk, valamint az elmúlt években együtt töltött idő meg-
erősítette bennem, hogy jövőre is szeretném a Hallgatói Képviselet tagjaként képviselni 
gépészkari kollégáimat. Hallgatói képviselőként mindig igyekeztem a legjobb tudásom 
szerint segíteni a bizottságok munkáját, belekóstoltam többek között a Rendezvény, a Ta-
nulmányi és az Ösztöndíj bizottság munkájába is. Augusztusban sikerült Szociális Bírálói 
vizsgát tennem, így azóta aktívan részt veszek a pályázatok bírálásában. 

Képviselőként elsősorban a PR Bizottság munkáját segítettem, fontosnak tartom a 
Képviset külső megítélését a hallgatók által és azt, hogy minél többen tisztában legyenek 
vele, hogy miben tudunk segíteni nekik. Amennyiben bizalmat szavaztok nekem szeret-
nék továbbra is aktívan részt venni a HK munkájában! Idén főleg a belső működésünk 
gördülékenységével, illetve az utánpótlásképzéssel tervezek foglalkozni.

Remélem megtiszteltek bizalmatokkal, és idén is a Ti érdekeiteket képviselhetem 
Hallgatói Képviselőként!

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészeti modellezés MSc
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Lukács Bálint
Sziasztok!

Lukács Bálint vagyok, gépészmérnök 
hallgató – bár legtöbben Luke néven is-
merhettetek meg az elmúlt években. 2014-
ben kezdtem tanulmányaimat a karon, 
ahol már gólyaként igyekeztem bekapcso-
lódni a közéletbe, kerestem a lehetőséget 
az ebben való közreműködésre. 

Ez vezetett végül az akkor frissen a 
Hallgatói Képviselet alatt alakult Kari 
Rendezvény Bizottság tagjai közül a 
Hallgatói Képviseletbe. A Kari Tisztújító 
Szavazás eredményeképpen a Képviselet 
tagjaként volt szerencsém az ambíciói-
mat egy magasabb szinten kamatoztatni 
2017 októberétől.

Ekkor a GHK a Kar hallgatói után is-
mételten bizalmat szavazott számomra 
a Rendezvény Bizottság vezetésére be-

nyújtott pályázatom támogatásával, így volt lehetőségem a következő évben közel 100 
ember munkáját közvetve vagy közvetlenül irányítva segíteni a kari rendezvényeink, 
úgymint a Gólyatábor, a Gólyabál vagy a Gépészkari Napok – a SLIP – minél színvo-
nalasabb megvalósulását.

2018 októberében ismételten elindultam a Gépészkari Hallgatói Képviselet egyik 
mandátumáért, amit hála a gépészkari Hallgatók támogatásának el is nyertem. Így nyílt 
lehetőségem az előző év során megszerzett tudásom és kapcsolataim segítségével tovább 
támogatni a képviselőtársaim által végzett színvonalas munkát, immár Gazdasági Refe-
rensként, valamint hatalmas megtiszteltetésként a Képviselet egyik Alelnökeként.

Mindkét pozíció a színfalak mögött erősíti a képviseletet, míg a Gazdasági Bizottság 
munkája az összes többi terület zökkenőmentes működésért, anyagi és dologi szükséglete-
inek biztosításáért felel, addig az Alelnökök a képviselet belső működésének hatékonyab-
bá tételével járulnak hozzá a nagy egészhez, a Képviselet legőszintébb céljához, a Hallga-
tói Érdekképviselethez.

Ha ismét bizalmat szavaztok nekem, az elmúlt két évben Hallgatói Képviselőként 
szerzett tudásommal, tapasztalatommal és kapcsolataimmal szívesen szolgálnám a Ti ér-
dekeiteket a következő év során is. Őszintén hiszem, hogy képes lennék a Ti felhatalma-
zásotokkal magasabb színvonalra emelni mindazt a munkát, amelyet a jelen pillanatokban 
is Hallgatótársaitok tesznek Értetek.

Előre is köszönöm, hogy megtiszteltek a bizalmatokkal!

Beiratkozás éve: 2014
Szak: Gépészmérnök BSc Modrovics Gergő

Sziasztok!
Modrovics Gergő vagyok, az egyete-

men többen is „Mordor” néven ismerhet-
tek. Idén harmadéves energetikai mérnök 
hallgatóként kezdtem az évet. Egy céltuda-
tos, felelősségteljes és közösségi emberként 
tudnám legjobban jellemezni magam.

Már az egyetemi éveim előtt is aktívan 
részt vettem az engem körülvevő közös-
ség építésében. Ez főképp különböző ren-
dezvények - gólyahét, sportrendezvények, 
főzőverseny, ballagás – lebonyolítása jelen-
tette a középiskolai kollégiumomban. Az 
egyetem kezdetével szerettem volna tovább 
kamatoztatni ilyen fajta tapasztalataim, így 
jelentkeztem gólyaként a Kari Rendezvény 
Bizottságba. Ennek köszönhetően részt ve-
hettem több olyan rendezvényen, amely a 
Gépészkar közösségi életének színvonalát 
nagyban emelte. A különböző események, mint például Gólyatábor, Gólyabál, Kultúrhét, 
Kármán nap és SLIP szervezése során csaknem minden munkakört kipróbáltam, mely 
sok új tapasztalatot nyújtott számomra. Az itt eltöltött két év alatt nem csak rendezvény-
szervezés szempontjából mondható el fejlődés, de még inkább nyitottabb lettem más em-
berek felé. Ez utóbbi elengedhetetlen volt leginkább a gólyák számára tartott programok 
során, segítve így a beilleszkedésüket.

Ezek az élmények és a másoknak való segítés szeretetem motivált arra, hogy jelentkez-
zek a Hallgatói Képviselet soraiba. Úgy vélem számomra a Hallgatói Képviseletbe való 
belépés ígéretesnek hangzik, mivel ezekkel a tapasztalatokkal tovább színesíthetném a 
kari életet. Ideálisnak tartom, ha első sorban Rendezvény Bizottság munkáját tudnám se-
gíteni a fentebb említett okoknak megfelelően. Ezen kívül a Képviselet más területe is ér-
dekel, ilyen például a PR vagy a Szponzor részleg, mivel a Kari Rendezvény Bizottságban 
végzett munkám során találkoztam ezekkel a munkaköri feladatokkal is. Viszont teljesen 
nyitott vagyok számomra új feladatkörökre egyaránt, igyekeznék hatékony segítője lenni 
bármely Bizottságának.

Köszönöm, hogy végig olvastad. Abban a megtisztelő esetben, ha megszavaztok bizal-
matokkal és támogattok, ígérem, azon leszek, hogy a közösségi és tanulmányi életetek is 
megkönnyítsem a Hallgatói Képviseletben végzett munkámmal.

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Energetikai mérnök BSc
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Okolicsányi Péter
Sziasztok!

Okolicsányi Péter Keve vagyok, 2018-
ban kezdtem az MSc-t polimertechnoló-
gia specializáción. Gépészmérnöki ta-
nulmányim első évét Németországban 
töltöttem, a BME-n gólyaként a Gólya-
tanács aktív tagja voltam, majd a máso-
dik évemtől kezdve mandátumos hallgatói 
képviselőnek választott a gépész hallgatói 
közösség. Képviseleti tevékenységemet a 
továbbiakban is szeretném folytatni.

A képviseletben töltött első évemben ta-
nácskozási jogú tagként az irodafelelősi posz-
tot pályázat útján nyertem el. Az irodafele-
lősi tevékenységek mellett aktívan kivettem 
a részem a Szociális Bizottság, a Kollégiumi 
Bizottság és a Kari Tanulmányi Bizottság 
munkájából is. Ebben az első évben a Kollégi-
umi Bizottság érdekelt a legjobban, így nagy 

szerepet vállaltam a bizottság munkájában. Alaposan megismertem és gyakorlatot szereztem a 
kollégiumi ügyek terén a rendszeres teendők és az alkalmi feladatok elvégzésében. A legutóbbi 
két képviseleti ciklusban a Kollégiumi Bizottság vezetőjeként dolgozhattam.

Az eddigiekhez hasonlóan munkát és időt befektetve szeretném kivenni a részem a GHK 
munkájából, nagyobb felelősséget vállalva szeretném az érdekeiteket képviselni. Fontosnak 
tartom a gólyatársaink támogatását, hogy minden rendelkezésre álló segítséget és információt 
megkapjanak egyetemi tanulmányaik első, talán legmeghatározóbb szakaszában is.

Érdeklődésem a Képviseleten belül továbbra is a Kollégiumi Bizottság felé irányul. 
A következő ciklusban a legfontosabb célom a hallgatók tájékoztatását javítani, hogy a 
kollégiummal kapcsolatos kérdésekben az érintettek könnyebben eligazodjanak, minden 
kérdésükre választ találjanak a számukra elérhető erre alkalmas felületeken. Továbbá sze-
retnék javítani a Kollégiumi Bizottság rendelkezésre állásán, hogy a megkeresésekre gyor-
sabban tudjunk reagálni.

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: 2018
Szak: Gépészmérnök MSc

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BScRadácsi Kristóf

Sziasztok!
Radácsi Kristófnak hívnak. Jelenleg 

másodéves gépészmérnök alapszakos hall-
gató vagyok.

Gólyaként fontosnak tartottam, hogy 
minél több információt szerezzek az egye-
tem működéséről és szabályzatairól. Illetve 
úgy éreztem, az ily módon megszerezhető 
tudással szeretném segíteni hallgatótársa-
im tanulmányait, ezért jelentkeztem 2018. 
szeptemberben a Gólyatanácsba. Az első fél-
évem során betekintést nyertem a Gépészkari 
Hallgatói Képviselet munkájába. 2019 márci-
usa óta pedig tanácskozási jogú képviselőként 
segítem a GHK mindennapi munkáját. 

Az elmúlt időszakban számos területen ki-
próbáltam magam a Hallgatói Képviseletben. 
Első komolyabb feladat, amelybe becsatlakoz-
hattam a Kari BME, Szakmai, Sport, Közös-
ségi, Közösségvezetői, Közéleti és Gólya Közéleti ösztöndíjak dokumentálása volt. Itt már 
lehetőséget kaptam a folyamatok segítésére, első kézből megtapasztalhattam hogyan zajlik 
a Hallgatói Képviselet egyik legkardinálisabb feladatvégzése. A későbbiekben kivettem a 
részem a Gazdasági Bizottság mindennapos teendőiből is, például a szakosztályok támoga-
tásának folyamatából. Azonban a legtöbb időt a kollégiumhoz kapcsolódó feladatokban való 
asszisztálással töltöttem. Többek között a kollégiumi férőhelyosztás, szobafoglalás, költözte-
tés megkönnyítése és adminisztrációja, mentor pályázatok lebonyolítása, ütemtervek elkészí-
tésé során nyújtottam segítséget a Bizottságnak. A gólyatáborban, a kollégium szobafogla-
láskor személyesen is segítettem az újonnan érkezett hallgatókat.

Tanácskozási jogú tagként főbb célomnak tűztem ki a további fejlődést a hallgatók 
támogatásában, illetve, hogy a tanulási folyamat során becsatlakozzak a Hallgatói Kép-
viselet tagjainak, referenseinek szakmai munkájába. Véleményem szerint, ezen tanulással 
töltött, sikeres időszak után, készen állok, hogy szolgáljam a Ti érdekeiteket. Megválasz-
tásom esetén a megszerzett tudást immár Gépészkari Hallgatói Képviselőként kívánom 
kamatoztatni, kiváltképp a Kollégiumi Bizottságban. Azonban az előző évhez hasonlóan 
az Ösztöndíj és Gazdasági Bizottság sikeres munkavégzéséhez is szeretnék hozzájárulni.

Magamat jó kedélyű, megbízható, becsületes és felelősségtudatos embernek tartom. 
Személyes feladatomnak érzem a hallgatói életben való aktív szerepvállalást.

Remélem pályázatom elnyerte a tetszésed és megtisztelsz bizalmaddal. Köszönöm, 
hogy elolvastad a pályázatom.
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Remete Solt
Sziasztok!

Remete Solt vagyok negyedéves gé-
pészmérnök alapszakos hallgató. Ezúton 
szeretnék jelentkezni Gépészkari Hallga-
tói Képviselőnek.

A kapcsolatom a Gépészmérnöki 
Hallgatói Képviselettel az egyetemi kép-
zésemmel kezdődött, már a beiratkozás 
előtt is sok segítséget kaptam tőlük, ami 
megkönnyítette az egyetem megkezdését. 
A későbbi években több barátom is csat-
lakozott a GHK-ba és így a jó kapcsolat 
továbbra is megmaradt. Az egyetemi és a 
kollégiumi környezetbe való beilleszke-
désemet is nagyon megkönnyítette ez a 
pozitív hozzáállás. Mivel én is sok segít-
séget kaptam, szeretném ezt viszonozni a 
többi hallgatótársamnak.

Az elmúlt évek során több hallgatói kö-
zösség tagja is voltam, részt vettem a szakosztályokban folyó munkában és tankörvezető-
ként segítettem a gólyákat. A 2018-as gólyatáborban vettem részt tankörvezetőként, ahol 
nagyon megtetszett, hogy kivehettem a részemet a szervezésben és a másoknak való segít-
ségnyújtásban. Ezt a munkát szeretném folytatni a Gépészkari Hallgatói Képviseletben is. 

Az idei félévben már elég felelősséget éreztem magamban, hogy az egyetemen eddig 
összegyűjtött tapasztalataimat felhasználva tudjak segíteni a többi hallgató egyetemi éle-
tének gördülékeny lefolytatásában. 

Érdekesnek tartom ezt a munkát, melynek során az egyetemi életbe bekapcsolódva le-
het segíteni másokon és közben fejleszthetem saját képességeimet is. 

Azért tartom alkalmasnak magam hallgatói képviselőnek, mert közösségi embernek 
vagyok, szeretek precízen és gyorsan dolgozni. Motivál az új emberek megismerése és a 
csoportmunka. A problémákat hamar átlátom és a megoldást hatékonyan, a többiek bevo-
násával gyorsan megtalálom. Akik ismernek, tudják, hogy amit elvállalok azt szívvel lélek-
kel csinálom és könnyen megtalálom a közös hangot másokkal.

Képviselőként azon szeretnék dolgozni, hogy az elvégzett munka minél hatékonyabb 
és kényelmes legyen és mindenki számára.

Köszönöm, hogy elolvastátok a bemutatkozásomat és remélem, hogy bizalmat sza-
vaztok nekem, hogy segíthessem a Gépészkari Hallgatói Képviselet működését a kö-
vetkező évben.

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc Richter Kristóf

Sziasztok!
Richter Kristófnak hívnak. Jelenleg hete-

dik félévemet töltöm gépészmérnök hallga-
tóként az Egyetemen, Gépgyártástechnoló-
gia specializáción.

A kezdetektől fogva fontosnak éreztem, 
hogy a tanulás mellett részt vegyek a kari 
közösségi életben, illetve annak szervezésé-
ből is kivegyem a részem. Így elsőévesként 
jelentkeztem a Kari Rendezvény Bizott-
ságba. Az itt eltöltött két év alatt rengeteg 
tapasztalatot szereztem, sikerült a rendez-
vényszervezés számos területén kipróbál-
nom magam. Az előző évben Hallgatói 
Képviselőként a Rendezvény Bizottságban 
és a Szponzor Csoportban tevékenykedtem. 
Szervezőként jelen voltam több Gólyatá-
borban, Gólyabálon, SLIP-en, Kultúrhéten, 
Kármán napon, Harmadoló esten. 

A rendezvények előkészületei és lebonyolítása alatt az is bebizonyosodott, hogy nem 
riadok vissza a kihívásoktól, a feladatokat és problémákat legjobb tudásom szerint kre-
atívan meg tudom oldani. Ezt azért tartom fontosnak, mert a képviselőknek gyakran 
nagyon sok téren egyszerre kell helytállnia. Az eddigi munkásságom alatt, rengeteg 
emberrel kerültem kapcsolatba különböző élethelyzetekben, melynek eredményeként jó 
kommunikációs készségre tettem szert, amit szintén fontosnak és elengedhetetlen tar-
tok a képviselői munkához. 

Az elmúlt éveim alatt sok öntevékeny körrel is sikerült megismerkednem és azóta is jó 
kapcsolatot ápolok velük, ami szintén segítené a munkámat.

A fenti tapasztalataimat és képességeimet úgy érzem, továbbra is a rendezvény bizott-
ság munkájában tudnám leginkább kamatoztatni, de érdekel a gazdasági és a Szponzor 
csoportban való munka is. Valamint nyitottan és lelkesen állok hozzá a többi feladatkör-
höz, és szívesen segíteném az ő munkájukat is.

Az elmúlt egy ciklus, melyet a Hallgatói Képviseletben töltöttem nagyon motiváló volt 
számomra és azért döntöttem úgy, hogy újra leadom pályázatomat, mert úgy érzem, hogy 
még többet szeretnék hozzátenni a Gépészkar, és a gépész hallgatók jövőjéhez, és ez na-
gyon 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: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc
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Szenka József
Sziasztok!

Szenka József, harmadéves mechatro-
nikai mérnök hallgató vagyok. Az elmúlt 
évben is a Gépészkari Hallgatói Képviselet 
tagja voltam, és szeretném idén is folytatni 
az ott elkezdett munkásságomat.

A tanév elején a Tanulmányi és Okta-
tási Bizottság munkájába csatlakoztam be, 
majd márciusban a Bizottság vezetői pozí-
ciót is megkaptam, így ebben az évben Tóth 
Ákossal, a Tanulmányi referenssel ketten 
dolgozunk a tanulmányi kérdések megvála-
szolásán, a hallgatói megkeresések intézé-
sén, illetve a Tanulmányértékelési Terv és a 
Vizsgarend elkészítésében is sokat segéd-
keztünk. Részt vehettem az Egyetemi Hall-
gatói Képviselet Külső Oktatási Bizott-
ságának az ülésein, ahol a kari érdekeket 
próbáltam érvényre juttatni. Az év során 

többször egyeztettem Bihari Péter oktatási dékánhelyettessel az éppen aktuálisan felme-
rült kérdésekről. A Kari Tanulmányi Bizottság tagja is lehetek, ezért belepillanthattam a 
beérkező kérvények elbírálásának a folyamatába.

Tavaly október óta a külügyi referensi posztot töltöm be. Főbb feladatom a kapcso-
lattartás az Erasmus Irodával, és a Kari Erasmus Koordinátorral, illetve a 2019/20-as 
Erasmus férőhelyek szétosztásához is hozzá tudtam járulni több Hallgatói Képviselő 
társammal együtt. Azóta a németes hallgatók őszi kiutazásával kapcsolatos dokumentá-
cióba is besegítettem.

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

Már tavasszal is, illetve most ősszel is segédkeztem a szociális pályázatok előbírálásá-
nál, illetve a személyes bemutatásnál, de ezen kívül a szakmai, illetve a sport ösztöndíjak 
beszedésében is részt vettem.

Az idei tanévben is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni a külügyi, illetve a tanul-
mányi kérdésekben, de ezeken kívül szívesen bekapcsolódnék más területek munkájába is, 
mint például a gazdaság, vagy az elnökség. Úgy gondolom, hogy bármilyen új területbe 
könnyen be tudnék tanulni, és abban lelkesen és szeretettel tudnék tevékenykedni.

Köszönöm előre is a bizalmatokat!

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Mechatronikai mérnök BSc Szili Ákos

Sziasztok!
A nevem Szili Ákos, negyedéves hallgató 

vagyok a gépészmérnöki alapszakon. Mindig 
is fontosnak tartottam, hogy a tanulás mel-
lett a közösségi életben is szerepet vállaljak, 
amire számomra itt az egyetemen a Hall-
gatói Képviselet munkája volt a leginkább 
megfelelő. Magamat vidám, talpraesett, meg-
bízható személyiségnek tartom, szeretem a 
kihívásokat s egy adott helyzetből mindig a 
maximumot próbálom kihozni.

Az egyetemre kerülésem után nem sok-
kal jelentkeztem a Gólyatanácsba annak 
érdekében, hogy több információt szerezzek 
a Hallgatói Képviselet felépítéséről, munká-
járól. Az előadások során betekintést nyer-
tem a bizottságok tevékenységeibe, és az idő 
haladtával egyre biztosabb lettem, hogy a 
Hallgatói Képviselet tagja szeretnék lenni.

Az elmúlt időszak alatt számos területen munkálkodtam, segítettem a Kari BME, 
Szakmai és Sportösztöndíj bemutatásánál, rendezvények megvalósításánál. Részt vettem a 
szociális pályázatok előbírálásánál és szóbeli elbírálásánál is, ahol többetekkel találkozhat-
tam személyesen is.

A GHK-ba kerülésem után nem sokkal a Gazdasági Bizottság vezetőjeként dolgoztam. 
Feladatom volt a gépészkari rendezvények gazdasági oldalának megvalósítása, a Hallgatói 
Képviselet költségvetésének elkészítése. A Bizottság kiemelt feladatának tekinthető az önte-
vékeny körök támogatása, amelyet bizottságvezetésem alatt sikeresen újraindítottunk. 

Tavaly júniusban sikeresen pályáztam meg az EHK-delegált posztot, ahol részt vet-
tem többek között a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok bírálásában, valamint a 
Gazdasági Bizottság munkájában. 2018 augusztusa óta az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
gazdasági referensi pozícióját töltöm be. 

Az eddig felsorolt tevékenységek mellett az elkövetkező időszakban terveim kö-
zött szerepel a Gólyatanács megszervezése, a GHK iránt érdeklődő gólyák bevezetése a 
Képviselet munkájába.

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

Köszönöm, hogy végigolvastad a bemutatkozásom, amennyiben úgy gondolod, hogy meg-
felelő munkát végeztem, remélem, megtisztelsz szavazatoddal! Bizalmadat előre is köszönöm!

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc
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Tóth Ákos Károly
Tisztelt Hallgatótársaim!

A nevem Tóth Ákos, első féléves gépé-
szmérnök hallgató vagyok mesterképzésen. 
Immár hetedik féléve veszem ki a részem a 
Hallgatói Képviselet munkájából, valamint 
ez a hatodik szemeszterem a Tanulmányi 
és Oktatási Bizottság egyik vezetőjeként, a 
GHK Tanulmányi referenseként.

Mint a Tanulmányi referens, az egyik 
legfontosabb feladatomnak érzem, hogy a 
hallgatók ittlétük során zavartalan, és szabá-
lyokhoz hű képzésben vehessenek részt. A 
tisztség megszerzését követően első nagyobb 
feladatom volt közreműködni a teljesítmény-
értékelési tervezet elkészítésében és ellenőr-
zésében, melyben azóta is segítek minden 
félév elején, valamint a vizsgarend összeállí-
tásában a szemeszter végéhez közeledve.

Legtöbbször a Képviselethez érkezett 
tanulmányi kérdések megválaszolása kapcsán találkozhattatok velem. Számos alkalommal 
fordultak már hozzám tárgyfelvételi problémákkal, szakok közötti átjelentkezés, hallgatói 
önköltség csökkentésének ügyében, kreditakkreditációhoz kapcsolódó gondokkal, óraren-
di ütközésekkel, valamint egyes oktatókhoz, számonkérésekhez kötődő panaszokkal. A 
Kari Tanulmányi Bizottságban eltöltött időm során több ezer hallgatói kérelem elbírálá-
sában vettem részt, valamint több száz hallgatói panaszra segítettem választ találni.

A BSc képzés mintatantervének megreformálását követte a mesterképzések korszerűsí-
tése. A jelenleg révbe ért reform az egyik legfontosabb eszköze a Kar minőségbiztosításának, 
így a Bizottság jelenlegi legfontosabb feladataihoz sorolandó, hogy ebben közreműködjön.

Továbbá tagja voltam az oktatói testületből álló Best Practices Bizottságnak a GHK 
által delegált tagként. A Bizottság feladata, hogy elősegítse az oktatók közti tudásátadást 
az eddig bevált, jó gyakorlatok, és követendő példák átadásával. A GHK és az én felada-
tom a Bizottságon belül az volt, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív ered-
ményeit elemezve bővítsem az összegyűjtött gyakorlatok tárházát.

A jövőben szeretném folytatni Tanulmányi referensi tisztségem. Célom fejleszteni 
a Bizottságon belüli feladatok ellátását, több tagot is bevonva a munkába, a hallgatókat 
érintő még gyorsabb tanácsadás érdekében. Mint minden Műegyetemi hallgató részese a 
Hallgatói Önkormányzatnak, joga van beleszólni a hallgatói közéletbe, így Ti is felelősök 
vagytok saját képzésetek alakulásáért. Vállaljátok ezt a felelősséget, és ehhez mérten hoz-
zatok döntést annak érdekében, hogy kik képviseljék érdekeiteket.

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök MSc Tóth Levente 

Ferenc
Sziasztok!

Tóth Levente Ferenc vagyok, negyed-
éves gépészmérnök alapszakos hallgató. 
2016 szeptemberében kezdtem tanulmá-
nyaimat a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen. A tanuláson 
kívül azt a célt állítottam fel magamnak, 
hogy kivegyem a részem az egyetem min-
dennapos dolgainak szervezésében, ezért 
jelentkeztem a Gólyatanácsba. Ezeken a 
foglalkozásokon meghallgattam az összes 
bizottság munkájával kapcsolatos tudni-
valókat, és megismerkedtem a Hallgatói 
Képviselet tagjaival. Ezt követően kivettem 
a részem azokból a teendőkből is, amelyek-
hez megfelelő tudással rendelkeztem.

Az első komolyabb volumenű munka, 
amiben hasznosan tudtam segítségére len-
ni a Hallgatói Képviseletnek, az a szociális pályázatok elbírálása volt. Ennek feltétele az 
Egyetemi Hallgatói Képviselet által összeállított vizsga abszolválása, mely szerencsére si-
került is. Különösen tetszett, hogy más hallgatókkal közvetlen kapcsolatot tudtam terem-
teni, és együtt oldottuk meg a felmerülő problémákat. Gólyatanácsosként a Kari BME, 
Szakmai és Sportösztöndíj elbírálásában segédkeztem még. Ezen tevékenységek által sze-
mélyes tapasztalatokra tettem szert, melyeket később kamatoztatni is tudtam.

Az első HK-s évemben Ösztöndíj Bizottság vezető és Hallgatói Iroda vezető voltam, 
míg a második évemben ösztöndíj referensként tevékenykedtem. Felosztottam a ren-
delkezésre álló hallgatói normatíva keretet, elkészítettem a Kari BME, Szakmai, Sport-, 
Tanulmányi, Közösségi, Közösségvezetői, Közéleti, Gólya közéleti, Rendezvényszervezői 
ösztöndíjak dokumentációját, melyeket továbbítottam a Hallgatói Szolgáltatási Igazga-
tóságnak. Az első három elbírálását az Ösztöndíj Bizottság tagjai végzik, ennek alkalmá-
ra felkészítőket tartottam, illetve jómagam is részt vettem az elbírálásban. Elvégeztem a 
Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos kérvények elbírálását, meghatároztam a Tanulmányi 
ösztöndíj osztási elveket és a Homogén Hallgatói Csoportok felosztását, valamint részt 
vettem az új Térítési és Juttatási Szabályzat kialakításában.

Az elmúlt egy évben feladatom volt továbbá a GHK üléseiről az emlékeztető elkészítése is.  
Összességében a célok, amiket kitűztem magamnak, azok eddig teljes mértékben tel-

jesültek. Szeretnék még nagyobb részt vállalni a Hallgatói Képviselet munkájából. Remé-
lem, megszavazzátok nekem a bizalmat, és megkezdhetem veletek újra a közös munkát.
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