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A GHK tagok munkájának értékelése 2020. október 1. és 2021. szeptember 8. közö�.
(Azon képviselőknek, akik nem teljes évben voltak tagok, arányosan került ﬁgyelembe vételre munkájuk.)

GHK képviselők munkájának értékelése

Kedves Hallgatótársunk!
Elérkezett a Hallgatói Képviselet éves Tisztújító Fóruma és Szavazása. E kiadványban, melyet a kezedben tartasz,
megismerheted a jelölteket, jövőbeli terveiket. A bemutatkozó szövegek előtt pedig az eddigi képviselők tevékenységéről
kaphatsz tömör információt, amelyet a GHK weboldalán részletesen is megtekinthetsz. 2021. 09. 24-én, pénteken 18:00kor szeretettel várunk a Microsoft Teams rendszeren lebonyolított Fórumon, ahol meghallgathatod a GHK előző éves
tevékenységéről készített összefoglalót, valamint személyesen is megismerheted a jelölteket leadhatod voksodat.
A Fórum után szavazatod leadhatod szeptember 24. 21:00-tól a Neptun rendszeren keresztül. Szeretnénk felhívni a
figyelmedet, hogy a Fórumon való részvételért 5 pont, szavazáson való részvételért 10 közéleti pont jár. Ezen pontok beszámítanak az év végi Közéleti ösztöndíjba.
A bemutatkozások előtt kérjük tekintsd meg a jelenlegi GHK-sok elmúlt éves aktivitását az üléseken és végzett munkájuk mennyiségét, valamint figyelmedbe ajánljuk a weboldalunkon elérhető beszámolókat. Kérjük, hogy szavazatod megfontoltan add le, hiszen a felelősség a Te kezedben van!
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Agócs Norbert

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Kedves Hallgatótársaim!
Agócs Norbert vagyok, negyedéves mechatronikai mérnökhallgató. Mindig is fontosnak tartottam, hogy a tanulmányaim
mellett a közösségi életben is aktív szerepet
vállaljak és segítsem a hallgatótársaimat, ebből adódóan számomra a Hallgatói Képviselet munkája volt a legmegfelelőbb.
Az elmúlt időszakban a Képviselet és a
Tanulmányi és Oktatási Bizottság munkájának koordinálásával foglalkoztam alelnökként, illetve a Bizottság vezetőjeként.
Alelnöki tevékenységem során az elnök
munkáját segítettem a Képviselet belső működésének szervezésével, főbb feladataim
közé tartozott többek között a határidők számontartása és a projektek menedzselése. Az
ezáltal felhalmozott tapasztalataimmal igyekeztem a Képviselet minden bizottságának a munkáját segíteni.
A Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjeként legfőbb feladatomként tekintek arra,
hogy a hallgatók egyetemi évek alatt zavartalan és szabályokhoz hű képzésben vehessenek részt. A Bizottságban végzett munkám során az első feladataim közé tartozott a teljesítményértékelési terv és a vizsgarend ellenőrzése, amelyben azóta is aktív részt vállalok.
Egyetemi tanulmányaitok során legtöbbször a Képviselethez érkezett tanulmányi levelek megválaszolása kapcsán találkozhattatok velem. Számos hallgatónak segíthettem már
olyan tanulmányi ügyekben, mint az egyes számonkérésekhez, esetleg oktatókhoz kötődő
panaszok, órarendi ütközések, tantárgyfelvételi problémák, szakok közötti átjelentkezés,
önköltségcsökkentések, kreditakkreditáció. A Kari Tanulmányi Bizottság tagjaként több
száz hallgatói kérelem elbírálásában vettem részt.
Az eddig felsorolt tevékenységeim mellett a Szociális Bizottság munkáját segítem immáron 6 féléve a szociális pályázatok elbírálásában. Ezenkívül a külügyi területtel foglalatoskodtam, mely során több száz Erasmus+ tanulmányi pályázat elbírálásában vettem részt.
A jövőben is szeretném folytatni az eddigi munkásságomat a Képviseletben. Célom fejleszteni a Képviseleten belüli feladatok megosztását, azok gyorsabb ellátását, illetve aktív
szerepet szeretnék vállalni az alapképzési szakok közelgő felülvizsgálatában.
Remélem, hogy bizalmat szavaztok számomra, és folytathatom a hallgatói képviselői
feladataim ellátását!

GHK Kiadvány

Bányász Gáspár

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Gépészmérnök MSc

Kedves Hallgatótársaim!
Bányász Gáspár vagyok, hatodéves gépészmérnök hallgató . Idén ősszel a mesterképzésem negyedik félévét kezdem meg áramlástechnika specializáción. Mindig olyan
embernek tartottam magam, aki szívesen vállal feladatokat annak a közösségnek a fejlesztéséért, aminek már régebb óta tagja vagyok.
Elsőéves koromban jelentkeztem a képviselet utánpótlásképző programjára, a Gólyatanácsba, ahonnan lendületesen haladva
belecsúsztam a GHK egyre komolyabb feladataiba. Azóta sok területen megfordultam
kisebb-nagyobb részt vállalva a egyrészt a
mindennapi, másrészt a ritkább, nagyobb
volumenű feladatokból is. A pályafutásom
kezdete óta segítem a Kollégiumi Bizottság
tevékenységét a sok munkát igénylő időszakokban. Két éven keresztül voltam felelős a karon a szociális pályázatok lebonyolításáért,
ebben a bizottságban máig aktívan részt veszek, igyekszem munkával és tapasztalatokkal
segíteni a jelenlegi felelősök munkáját. Az előző évben a képviselet utánpótlásáért feleltem, melynek eredményeként több lelkes, egyre nagyobb tudású és teherbírású taggal
bővült idénre a társaság. Emellett igyekeztem segíteni a karon működő három szakkollégium tevékenységét is.
Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy a képviseletben és más öntevékeny alapon
működő körben egyre gyakoribb az a jelenség, hogy rövid idejű betanulás és tevékenykedés után sok tag kilép az adott kötelékből és más elfoglaltságot keres. Többek között emiatt
jelentkeztem idén is képviselőnek, hogy az itt megszerzett tapasztalatok ne hagyják el velem együtt a GHK-t hanem azokat át tudjam adni a következő generációnak. Szeretném
a következő időszakban aktívan támogatni az utánpótlás kinevelését, hogy mindig elegendő számú képviselő legyen a feladatok ellátására. Célom, hogy segítsem az új szociális és
remélhetőleg egyéb pályázatokhoz használt rendszer hallgatóbarátabbá tételét és általános fejlesztését. Ezek mellett az öntevékeny körök és szakkollégiumok egymással, illetve a
GHK-val ápolt kapcsolatának fejlesztését is célul tűztem ki.
Remélem, hogy eme rövid bemutatkozás elnyerte tetszéseteket és megtiszteltek voksaitokkal a tisztújító szavazáson.

Választási különszám

Endrész Roland

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc

Hali!
Endrész Roli vagyok, a negyedik évem taposom a gépészmérnöki szakon, most kezdtem anyagtechnológia specializáción, emellett
pedig jelenleg a GHK Ösztöndíj Bizottság
vezetője és referense vagyok. Miután bekerültem a BME-re, hamar világossá vált, hogy
ugyan el lehet végezni az egyetemet egyedül
is, de nem érdemes. Ennek tudatában kezdtem keresgélni a rengeteg lehetőség közt,
hogy hogyan tudnék aktív részese lenni annak a hatalmas közösségnek, ahova csöppentem, s így kerültem 2018-ban a GHK Gólyatanácsként ismert előszobájába.
Az elmúlt egy évben több területen is kipróbáltam magam, azonban a legtöbb energiát a teljesítményalapú ösztöndíjakkal kapcsolatos és alelnöki feladatokba fektettem. Ez
bővebben annyit jelent, hogy az én feladataim közé tartozott a Tanulmányi ösztöndíj gondozása, a Közösségi, Kari BME és Szakmai, Rendezvényszervezői, illetve Sportösztöndíj
pályázati kiírásainak előkészítése, a pályázás felügyelete, az igazolások beszedése, majd a
pályázatok elbírálása, végül pedig az előzetes, majd a végleges eredmények elkészítése. Ezen
túl a GHK elnökének segítése is a feladataim részét képezte. Az elmúlt évek alatt sokszor
nyújthattam segítséget, ha valami nem volt rendben, de mindig örömmel fogadtam, ha valakinek végül elismerhettük az elmúlt félévben nyújtott teljesítményét. Mindegy, hogy a
tanulásban, sportban, nyelvtanulásban vagy szakmai versenyben volt kiemelkedő egy hallgató, jó érzéssel tölt el, hogy részt vehetek abban, hogy félévente több száz motivált, szorgalmas, a közösségi életben aktív szerepet vállaló hallgató kap jutalmat kemény munkájáért. A Veletek, pályázókkal való kapcsolattartás mellett sikerült jó kapcsolatba kerülnöm a
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival is.
Amennyiben Ti is támogattok, szeretném folytatni a tevékenységem a GHK-ban,
mint az Ösztöndíj Bizottság vezetője, illetve referense. Céljaim közé tartozik a pályázás
menetének egyszerűsítése, illetve ezzel együtt az, hogy minél kevesebb papírt kelljen behozni ahhoz, hogy elnyerjék a hallgatók az adott ösztöndíjat. Emellett folyamatos törekvése a teljes képviseletnek a tanulmányi ösztöndíj minél igazságosabb elosztása a GPK
hallgatói között.
Köszönöm Nektek az elmúlt két évet, bízom abban, hogy folytathatom a feladatim ellátását, most már nagyobb tapasztalattal és rutinnal!

GHK Kiadvány

Facskó Vince

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Sziasztok!
Facskó Vince vagyok, másodéves mechatronikai mérnök alapszakos hallgató.
Magamat pár szóban egy csendes, kitartó, teljesítményorientált és kreatív emberként
tudnám jellemezni. Amikor gólyaként hallottam a Gólyatanácsról, rögtön éreztem, hogy
itt a helyem. A foglalkozásokon aktívan részt
vettem, így télen lehetőséget kaptam a szociális pályázatok bírálására. A gólyatanácsos
foglalkozások és a bírálás során nagyon megtetszett a Képviselet munkássága, így tavas�szal jelentkeztem tanácskozási jogú tagnak.
A képviselet bizalmat szavazott nekem, így
csatlakozhattam köreikhez.
Tanácskozási jogú tagként főleg a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban tevékenykedtem. Részt vettem a vizsgarend ellenőrzésében, a TVSZ módosítási javaslatának véleményezésében, illetve sokat foglalkoztam a
korábbi és a mostani mintatantervek összehasonlításával, mert ennek eredményei a következő mintatanterv összeállítása során fontosak lesznek. Ezen kívül szociális bírálóként aktív tagja voltam még a Szociális Bizottságnak is. Válaszoltam tanulmányi, szociális, és esetenként kollégiumi levelekre.
A jövőben szeretnék még jobban elmélyedni a Tanulmányi és Oktatási Bizottság feladataiban, az új mintatanterv összeállításában szeretnék a legtöbbet segíteni, hogy a következő
évfolyamok a lehető legjobb tantervi körülmények között kezdhessék meg tanulmányaikat.
Terveim között szerepel még a TDK népszerűsítése - legfőképp a kezdő egyetemisták
körében – egy TDK fórum megszervezésével.
Szeretném továbbra is ellátni a sportreferensi feladatokat, amelyeket nyár végén kaphattam meg abból a célból, hogy mozgásban tartsam a Képviseletet a motivációjuk és testi-lelki egészségük megtartása érdekében.
Ezenkívül továbbra is szeretnék a szociális bírálással foglalkozni, legfőképp azonban
olyan képviselővé szeretnék válni, aki kritikus időszakokban bármely bizottságnak be tud
segíteni az általános feladatok ellátásába, ezzel tehermentesítve a bizottságok vezetőit.
Mindezek véghezviteléhez a ti segítségetekre is szükségem van, így hát bízom benne,
hogy a pályázatom elnyerte a tetszéseteket, és szavazataitokkal bizalmat szavaztok nekem.

Választási különszám

Farkas Szidónia

Beiratkozás éve: 2017
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Engem Farkas Szidóniának hívnak, de az
egyetemen legtöbben Szidiként vagy CDként ismernek. Egy életvidám, talpraesett
lánynak tartom magam.
Amennyiben bizalmat szavaztok nekem,
a negyedik ciklusomat fogom megkezdeni
hallgatói képviselőként. Képviselőként lehetőségem nyílt egy folyamatosan kibontakozó rendszerrel együtt fejlődni és emellett egy
olyan közösség részese lenni, ami mára már
szoros barátsággá nőtte ki magát.
Három évvel ezelőtt elsődlegesen a HÖK
rendszer mélyreható megismerését tűztem ki
célul, amit az évek alatt egyre sikeresebben
teljesítettem is. Az elkövetkező időszakban
szeretnék a Gépészkari Hallgatói Képviselet
átfogó menedzselésével, valamint az általam
megismert hibák kiküszöbölésével és végleges megszűntetésével foglalkozni. A másik fő
célom, amivel a 2021/22-es tanévben szeretnék foglalkozni, az a hozzám legközelebb álló
bizottság, a Szociális Bizottság munkájának teljeskörű segítése és fejlesztése.
Amint azt nagyon sokan tapasztalhattátok, az őszi időszakban bevezetésre került a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer, amely jelenleg gyerekcipőben jár. Szeretném minden erőmmel ennek a javítását segíteni, valamint a rendszerben lévő kiaknázatlan lehetőségeket felderíteni és alkalmazni, ezzel is egyszerűbbé téve a hallgatók pályázását
és megkönnyíteni számukra az ösztöndíj elnyeréséhez vezető utat.
Munkásságom alatt rengeteg pozícióban és rendezvényen találkozhattatok már velem,
igyekeztem az összes bizottság feladataiból kivenni a részem és segíteni a bizottságvezetők
munkáját, valamint színesíteni a hallgatók egyetemi éveit. Találkozhattatok már velem szociális referensként, az elmúlt 2 évemben az erőm nagyrészét ebbe a bizottságba fektettem, de
részt vettem szervezőként három gólyatáborban és regisztrációs héten. Lehetőségem nyílt
kari tábort szervezni és a PR Bizottság munkáját is aktívan segítem, de a Tanulmányi és Oktatási, Ösztöndíj és a Kollégiumi Bizottságok mindennapi munkájából is kivettem a részem.
Őszintén remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem, és a fent említett területeken tovább folytathatom a munkámat és a céljaimat megvalósíthatom.

GHK Kiadvány

Gulácsi Zsombor
Lajos

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Sziasztok!
Gulácsi Zsombor Lajos vagyok, de legtöbben Lajcsy-ként ismerhettek. Most kezdtem
meg a hetedik félévemet mechatronika szakon, biomechatronika specializáción. Magamat kifejezetten közösségi embernek tartom,
legnagyobb boldogságomat abban lelem, ha
másoknak örömet tudok okozni, segíteni tudok. Szerencsére nehéz dolgotok lenne, ha
szeretnétek egy olyan embert keresni, akivel
nem ápolok jó kapcsolatot, legyen szó akár
öntevékeny körök tagjairól, akár a közösségi
életben kevésbé résztvevő hallgatókról.
Amint az Egyetemre kerültem, már a saját Gólyatáboromban eldöntöttem, hogy részt
szeretnék venni minél több közösségépítő
rendezvény szervezésében. Azóta minden Gólyatáborban részt vettem tankörvezetőként,
vagy a tankörvezetők felkészítésében segítettem. Ezalatt rengetegféle emberrel ismerkedtem meg, és jó emberismeretre tettem szert, emellett felelősségtudatra is tanítottak ezen tapasztalatok. A közösségi élet tagjaként tartottam konzultációkat, különféle csapatépítőket,
tanulmányokkal kapcsolatos oktatásokat, podcasteket, és még rengeteg rendezvényt. Persze
emellett kevés Old’s, vagy bármilyen kari rendezvény volt, ahol nem voltam megtalálható.
Szeretnék még hasznosabb tagja lenni a kari közéletnek, és mindenki számára lehetővé
tenni a tanulmányok minél problémamentesebb abszolválását. Eddigi egyetemi pályafutásom
alatt szerzett, az egyetemi élettel, valamint a tanulmányokkal, ösztöndíjakkal, kari működéssel
kapcsolatos tapasztalataim kamatoztatása végett jelentkeztem most Hallgatói Képviselőnek.
Hallgatói Képviselőként leginkább a Tanulmányi, az Ösztöndíj, a Gazdasági, valamint a
PR Bizottság életébe szeretnék belefolyni, segíteni munkájukat. Ezek mellett széles ismeretségi köröm segítségével az öntevékeny körök közötti kommunikációban és kollaborációban tudok tevékenykedni. Célom a Gépészmérnöki Kar közösségének összefogása, hogy
a lehető legkevesebb konfliktussal és a lehető leghasznosabb munkával tudjuk létrehozni a
mi és a következő évek hallgatóinak jövőjét.
Remélem, a bemutatkozásom elnyerte tetszéseteket, és ígérem, amennyiben megtiszteltek szavazataitokkal, ugyanezzel a mentalitással fogom munkámat végezni, az érdekeiteket képviselni!

Választási különszám

Kelle Gergő

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Kelle Gergőnek hívnak, az egyetemen
többen is Kelleként ismerhettek. Idén kezdem a harmadik évemet mint alapszakos gépészmérnök hallgató. Mindig is fontosnak
tartottam, hogy kivegyem a részem a közösségi életből, mindemellett segítsem hallgatótársaimat. Ezeket én a Hallgatói Képviseletben találtam meg, aminek már az egyetemi
tanulmányaim kezdete óta tagja vagyok.
A Képviseletbe való csatlakozásom egyik
motivációja a hallgatók megfelelő minőségű és
gyorsaságú tájékoztatása volt, hisz az a legveszélyesebb, amiről nem tudjuk, hogy nem tudjuk.
Ennek révén főképp mint PR Bizottság vezető tevékenykedtem, illetve a honlapot szerkesztettem. Ideértve minden közösségi média
posztot, Gépész Hírek e-maileket és tájékoztató kiírásokat, legyen szó akár a kari vezetőség által továbbított, akár a Képviselet által kiírt
pályázatokról. Az ittlétem során sikerült kialakítani a Képviselet bizottságaival egy olyan
információáramlást, ami nem reked falak között, mindenki mindenről értesülhet időben.
Az eddig említett tevékenységeim mellett a Tanulmányi Bizottság táborát is erősítem,
hisz a tanulmányi problémák – kérdések az egyik legégetőbbek az egyetemista éveink során, és nem maradhatnak megválaszolatlanul. Az elmúlt időszakban a beérkező hallgatói
kérdések megválaszolásával, a teljesítményértékelési terv ellenőrzésével, valamint a félév végéhez közeledve a vizsgarend ellenőrzésével segítettem a Tanulmányi Bizottság munkáját.
Továbbá lehetőséget kaptam arra, hogy rálássak a hallgatói kérvények elbírálásának folyamatára is, mint a Kari Tanulmányi Bizottság tagja.
Az eddig felsorolt tevékenységeim mellett a Kollégiumi Bizottság munkáját is segítem, mely főképp a beérkező kérdéseitek megválaszolását jelenti. A következő időszakban, az eddigiekhez hasonlóan, fenntartanám a napi jellegű információáramlást, tovább
mélyíteném a tevékenységi köröm a Tanulmányi Bizottságban és segíteném munkájában
a Kollégiumi Bizottságot.
Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat! Amennyiben egyetértesz a motivációimmal, és úgy gondolod, hogy ezek fényében jól tudnám képviselni az érdekeiteket és
hasznos tagja lennék a Képviseletnek, úgy remélem, bizalmat szavazol számomra.

GHK Kiadvány

Landor Liliána

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Energetikai mérnöki BSc

Sziasztok!
Landor Liliána vagyok, harmadéves energetikai mérnök alapszakos hallgató. Egy
megbízható, céltudatos és kitartó embernek
tartom magamat, aki nem ijed meg, ha egy
nagyobb kihívásba ütközik. A gimnáziumban
ugyan nem voltam diákönkormányzati tag,
viszont az egyetemen elnyerte tetszésemet
az itteni Hallgatói Képviselet feladatköre és
munkája. Úgy éreztem, hogy szeretnék tenni
a közösségért és ezt a Hallgatói Képviseletben tudnám a legjobban kivitelezni.
Gólyaként fontosnak tartottam megismerni az egyetem működését, főleg azt a részét, amely a hallgatótársaim kezében van,
ezért gólyaként részt vettem a Gólyatanács
programsorozatán.
A Gólyatanács tagjaként hetente tartott
bemutató foglalkozások során fokozatosan nyerhettem betekintést a Hallgatói Képviselet különböző bizottságainak munkájába, valamint megismerhettem a Képviselet tagjait is.
A Képviselet megismerése után szerettem volna aktívan tevékenykedni, így jelentkeztem 2020 áprilisában tanácskozási jogú tagnak, majd a 2020-as Tisztújító szavazáson mandátumos tagként kerültem a Képviseletbe.
Leginkább a Szociális Bizottság munkája nyerte el a tetszésemet, ezért is jelentkeztem
szociális pályázati bírálónak második félévemben. Negyedik féléve segítem a kari hallgatók
rendszeres szociális ösztöndíjpályázatainak elbírálását és a továbbiakban is részt szeretnék
vállalni ebben, illetve a szociális terület problémáinak megoldásában. Jelenleg is aktívan tevékenykedem ezen a területen, 2021. február óta vagyok a Szociális Bizottság vezetője. A
jövőben továbbra is részt szeretnék venni a Szociális Bizottság munkájában, hogy a hallgatók pályázása minél gördülékenyebben valósulhasson meg és hogy segíthessek a rászoruló
hallgatók szociális problémáinak megoldásában.
Az elkövetkezendő időszakra célként tűztem ki, hogy mélyebb betekintést nyerjek és
aktívan tevékenykedjek a Tanulmányi és Ösztöndíj Bizottság munkájában is, hogy ezáltal
segíthessek a hallgatóknak és a Bizottságok feladatainak ellátásában is.
Remélem, folytatni tudom az eddig elkezdett munkámat, és bizalmat szavaztok nekem!

Választási különszám

Lévai Imre

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Energetikai mérnök BSc

Sziasztok!
Lévai Imre vagyok, másodéves energetikai
mérnök hallgató. Tavaly ilyenkor jelentkeztem a Gólyatanácsba, mert szerettem volna a
lehető legtöbbet megtudni az egyetem működéséről és aktív tagja lenni a közösségnek.
Ott ismerkedtem meg a Képviselet munkájával és igyekeztem minél nagyobb tudásra
szert tenni. Szeretnék az ott és azóta szerzett
tudással minél többet segíteni a hallgatótársaimnak. Fél évvel a Gólyatanácsba való jelentkezésem után szavaztak be Tanácskozási
jogú tagnak a GHK képviselői, azóta így segítem a Képviselet munkáját.
Az elmúlt egy évben elsősorban a Kollégiumi Bizottságban tevékenykedtem, de emellett igyekeztem kivenni a részem a többi bizottság munkájának a megismerésében és
segítésében is. Főbb feladatok, amikben segédkeztem: a kollégiumi szoba-, illetve férőhelyosztás, mind gólyák és felsőbb évesek számára, a nyári és őszi költözések lebonyolítása és
dokumentálása. Igyekeztem a hallgatói kérdések minél pontosabb megválaszolására, melyre az elmúlt időszakban megnövekedett igény jelentkezett. Ezen felül jelenleg a szintfelelősök koordinátora vagyok, ami szintén a kollégiumhoz kapcsolódik, és igyekszem a jelenlegi
rendszert tovább vinni és fejleszteni. Részt vettem a tankörvezetők felkészítésének minden
folyamatában is, mint például a zh összeállításában és a személyes meghallgatásban, így
jobban megismerve őket és segítve a kiválasztás folyamatát.
Sok idő és energia befektetésével lehet hatékonyan és jól ellátni a Képviselet feladatait,
de úgy érzem, egy jó úton haladok és szeretném az elmúlt egy évben szerzett tudásomat
tovább gyarapítani, illetve még nagyobb részét elvégezni a Képviselet munkájának. Szeretnék még többet foglalkozni a Kollégiumi Bizottság teendőivel és remélem, minél több időt
tölthetünk együtt a kollégiumban. Sikerült a GHK-ban mindenkivel jó kapcsolatot kialakítanom és hiszem, hogy ennek nagy fontossága van a közös munkavégzésben. Magamat
egy vidám, céltudatos, megbízható embernek tartom, fontosnak érzem az emberi kapcsolatok építését és a közös érdekeink képviselését.
Szeretném továbbra is folytatni a Képviseletben való munkát, így remélem, bizalmat
szavaztok nekem és továbbra is a Ti érdekeiteket képviselhetem!

GHK Kiadvány

Lukács Bálint

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Gépészeti modellezés MSc

Sziasztok!
Lukács Bálint vagyok, gépészeti modellezés mesterszakos hallgatótársatok, a közéletben legtöbben csak Luke-ként ismerhettetek
meg. Az elmúlt pár évben a bizalmatoknak
hála tagja voltam már a Gépészkari Hallgatói
Képviseletnek, így az alábbiakban szeretném
összefoglalni számotokra, hogy mi vezetett
engem ehhez a szervezethez, milyen tapasztalatokat szereztem ezalatt és miért kérem ismét a támogatásotokat.
2017 őszén jelentkeztem először hallgatói képviselőnek, bár mandátumot még nem
szereztem, a képviselet tanácskozási jogú tagjának választott és megbízott a Rendezvény
Bizottság vezetésével. Az ezutáni egy évben
a KRB vezetőjeként és a gépészkari közélet
rendezvényeinek főszervezőjeként rengeteg tapasztalatot szereztem a csapatmunka, a vezetői készségek, az időmenedzsment és az
egyetemi gazdasági folyamatok felépítésének területéről. Ezután 2018 októberében ismételten jelentkeztem képviselőnek, ahol már a bizalmatoknak hála mandátumos képviselőként ülhettem az alakuló ülésen, melyen a képviselet megválasztott gazdasági referensének
és alelnökének. Ezalatt az idő alatt sikerült még tovább növelnem a tudásomat az egyetem
folyamatai és a „hallgatói alrendszer” sajátosságai területén. 2019-ben ismét, immáron harmadik alkalommal is elindultam a Tisztújító Szavazáson, ahol ismételten bizalmat szavaztatok nekem, a képviselet pedig megválasztott az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjának. Ezt a megbízatást volt szerencsém folytatni 2020-ban, amelynek folyományaként
azóta is én képviselem másodmagammal a gépészkari hallgatóságot az egyetemi döntéshozó folyamatokban részt vevő EHK soraiban, és remélem, hogy idén is folytathatom ezt a
bizalmatoknak köszönhetően.
A képviselethez anno azért csatlakoztam, hogy a HK-n keresztül segíthessem az egyetemi életet és a hallgatóságot, remélve, hogy lehetőségem nyílik ténylegesen befolyásolni a
minket közösen érintő döntéseket, szabályzatokat. A GHK-ban és az EHK-ban töltött idő
megerősített abban, hogy ez több mint lehetséges, a személyes tapasztalataim, kapcsolataim
pedig folyamatosan növekedtek, így úgy érzem, hogy a jövőben is hatékonyan tudnám képviselni a hallgatói érdekeket, különösen az előttünk álló új kihívások – úgymint a vírushelyzet vagy az egyetemi fenntartóváltás – fényében. Ehhez szeretném kérni ismételten a felhatalmazásotokat, hogy tovább dolgozhassunk a képviselet többi tagjával együtt, Értetek.

Választási különszám

Mészáros Zita

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Mészáros Zita vagyok, harmadéves gépészmérnök szakos hallgató géptervező specializáción. Már a gimnáziumban is szívesen
foglalkoztam a diákok közösségi életének
szervezésével, ezért jelentkeztem az egyetemi
tanulmányaim kezdetekor a Hallgatói Képviselet gólyáknak szóló előadássorozatára.
Az előző időszakban a Gazdasági Bizottság munkáját segítettem mint gazdasági referens. Mivel a Bizottság munkája általában a
háttérben zajlik, ezért velem keveset találkozhattatok közvetlenül, inkább közvetve segítettem a hallgatóságot a tevékenységemmel.
Az első nagy feladatom az Öntevékeny Körök Eszközbeszerzési pályázatának koordinálása volt. Az év további részében részt vettem
a Rendezvény Bizottság munkáját segítve a
tanév folyamán megrendezésre kerülő rendezvények gazdasági hátterének biztosításában.
Ilyen rendezvények voltak a Gépész Nyári Tábor, illetve a Gólyatábor. A rendezvényekkel
kapcsolatos feladataim közé tartozott az előzetes költségvetések elkészítése, a beszerzések
lebonyolításában való segédkezés és a rendezvények végleges költségvetésének összerakása.
Az események után pedig egyeztettem a Műegyetemi Hallgatói Kft. munkatársaival, illetve
személyesen is elszámoltam velük az eseménnyel kapcsolatban.
Az időszak folyamán a Gazdasági Bizottság vezetőjeként rendszeres bizottsági ülések
keretein belül megvitattuk a legfontosabb gazdasági kérdéseket annak érdekében, hogy
mindig a legfelelősebb döntéseket hozhassuk meg.
A Gazdasági Bizottságon kívül három időszakon keresztül segítettem a Szociális Bizottság munkáját is mint szociális pályázat bíráló. Részt vettem a pályázatok előbírálásában, illetve a személyes bemutatások során is segédkeztem. A Szponzor Csoport, illetve az
Ösztöndíj Bizottság aktív tagja voltam.
A jövőben is szeretném a Gazdasági Bizottság munkáját aktívan koordinálni. Emellett szeretnék aktív tagja lenni a Képviseletnek és továbbra is segíteni a Szociális és az Ösztöndíj Bizottság munkáját. Mindemellett szeretnék jobban belefolyni a Szponzor Csoport munkájába is.
Remélem, hogy bizalmat szavaztok nekem és folytathatom a megkezdett munkámat!

GHK Kiadvány

Odus Máté

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
A nevem Odus Máté, de legtöbben csak
Odusként ismerhettek. Idén kezdem az ötödik félévemet, mint gépészmérnök hallgató.
Magamat egy pontos, segítőkész és céltudatos emberként tudnám leginkább jellemezni.
Már a Gólyatáborba eldöntöttem, hogy
mindenképpen szeretnék részese lenni a gépészkari közéletnek. Főként a rendezvényszervezés érdekelt ezért még gólya koromban
jelentkeztem a Kari Rendezvény Bizottságba, mert megtetszettek a szervező gárda által képviselt értékek. Gondolok itt arra, hogy
a legnehezebb munkát is a lehető legjobb
kedvben csinálták csak azért, hogy mi, résztvevők jól érezzük magunkat. Itt az évek alatt
rengeteget fejlődött a személyiségem: nyitottabb, talpraesettebb és jobb problémamegoldó lettem. A két év alatt részt vehettem a kart érintő két legmeghatározóbb rendezvény
szervezésében, ami a Gólyatábor és a SLIP. Az előző évben pedig mindkettő rendezvényen
napfelelős voltam, ami azt jelenti, hogy mindkét rendezvény egy-egy napján koordinátori
szerepet kaptam, én feleltem az adott napi programokért, valamint feladatokért és a többi
szervező irányításáért. Ezen kívül még számos gólya- és kulturális rendezvényt szervezünk,
mint például Gólyabál, Regisztrációs hét, Kultúrhét, Kármán Nap. Az egyetemi közélet
nagyban segítette a személyiségem fejlődését, és rengeteg embert ismerhettem meg közvetve vagy közvetlenül az egyetemen a szervezett programok által.
A Kari Rendezvény Bizottságban eltöltött két évem alatt úgy érzem, sikerült elsajátítanom a megfelelő kompetenciákat, amelyekre egy jó képviselőnek szüksége van. A Gépészkari Hallgatói Képviseletben szeretném ezeket a megszerzett képességeket kamatoztatni.
Elsősorban a Rendezvény Bizottság munkája érdekelne, viszont mind a Gazdasági Bizottság, mind pedig a Szponzor Csoport munkáját figyelemmel kísérném, mivel ezek szerves
részét képezik a rendezvényeknek.
Ha megtiszteltek a bizalmatokkal, akkor tapasztalataimat felhasználva fogom a Rendezvény Bizottság munkáját segíteni azért, hogy Ti még több izgalmas és király rendezvényen
vehessetek részt, és így új ismerősöket, barátokat szerezhessetek az egyetemi éveitek alatt.

Választási különszám

Pogácsás Panna

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
A nevem Pogácsás Panna, de a legtöbben
Pogiként ismerhettek. Most kezdem az utolsó
félévemet gépészmérnök hallgatóként. Személyiségem és munkavégzésem szempontjából motiváltnak és szorgalmasnak tartom
magamat, ami számomra elengedhetetlen egy
Képviselő esetében.
Még az első félévem kezdete előtt, a
Gólyatáborban megtetszett a szervezői csapat összetartása, valamint problémamegoldó képessége. Ekkor döntöttem el, hogy szeretnék részese lenni a kari közéletnek. Ezen
felbuzdulva jelentkeztem 2018-ban a Kari
Rendezvény Bizottságba, ahol nem csak rendezvényszervezést, hanem sok más képességet
is elsajátíthattam. Szerencsés vagyok, hogy
ezalatt az két év alatt volt lehetőségem belekóstolni a Gépészkar két legjelentősebb eseményének szervezésébe, ami a SLIP és a Gólyatábor. Úgy gondolom, nagyban segítette a KRB közössége a személyiségem formálódását,
hiszen azt a talpraesettséget, szervezői készséget, amit az egyetemi éveim adtak, úgy érzem,
az élet minden területén tudom majd hasznosítani.
2020-ban jelentkeztem először Képviselőnek azzal a céllal, hogy minél színesebb programokkal tudjam gazdagítani a kari közéletet, illetve segíthessem a Hallgatókat bármely
területen. A Gépészkari Hallgatói Képviseletben szeretném továbbra is a rendezvényszervezési képességeimet kamatoztatni, ebből kifolyólag a Rendezvény Bizottság munkássága
érdekelne elsősorban, amihez szorosan kapcsolódik a Kari Rendezvény Bizottság vezetése,
amiben már az előző év során is fontos szerepet vállaltam. Ezt a tevékenységi kört mindenképp folytatni szeretném, valamint azt magasabb szintre emelve, szívesen vállalnék Bizottságvezetői pozíciót is. Továbbá Szponzor Csoport vezetőként volt lehetőségem segíteni a
rendezvények gazdasági hátterét, miközben a kommunikációs és tárgyalási képességeimet
fejleszthettem. Azonban meg kell említeni, hogy érdekel a többi Bizottság munkája is, szívesen részt veszek továbbra is bármiben, amivel a Hallgatótársaimat segíteni tudom.
Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, ígérem, hogy a leírtak alapján fogok tevékenykedni, rengeteg energiával és lelkesedéssel fogom végigcsinálni az évet, boldogan segítve
Titeket, mind a közösségi életben, mind a tanulmányaitok során!

GHK Kiadvány

Radácsi Kristóf

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Radácsi Kristófnak hívnak. Jelenleg negyedéves gépészmérnök alapszakos hallgató vagyok.
Gólyaként fontosnak tartottam, hogy minél több információt szerezzek az Egyetem
működéséről és szabályzatairól, illetve úgy
éreztem, szeretném segíteni hallgatótársaim tanulmányait, ezért jelentkeztem 2018ban a Gólyatanácsba. Az első félévem során
betekintést nyertem a Hallgatói Képviselet
munkájába. Ezt követően pedig a Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottságok tagjaként segítettem a GHK mindennapi munkáját. 2020.
augusztusában vettem át a GHK Kollégiumi
Bizottság vezetését. Idén júniusban sikeresen pályáztam meg az EHK-delegált posztot, ahol főképp kollégiumi ügyekkel foglalkozom. Az idei év szeptembere óta az EHK
kollégiumi referensi pozícióját töltöm be.
Az említett bizottságokban kivehettem a részem az ösztöndíj pályázatok dokumentálásban, illetve hallgatói csoportok eszköztámogatásának biztosításában. A legtöbb időt a
kollégiumhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével és koordinálásával töltöttem a Kollégiumi
Bizottság vezetőjeként, illetve az EHK kollégiumi referenseként.
A Kollégiumi Bizottság vezetőjeként eddig eltöltött idő alatt igen sok tapasztalatot szerezhettem, ezt a tudást szeretném kamatoztatni és a Képviselet munkáját segíteni. Az eddigiekhez hasonlóan időt és munkát szeretnék befektetni, hogy képviselhessem az érdekeiteket. A jövőben szeretném fejleszteni a hallgatók informálásának minőségét. Továbbá
célul tűztem ki a bizottsági tagok magasabb fokú bevonását a mindennapi tevékenységek
elvégzésébe, ezzel elősegítve, hogy a megkeresésekre gyorsabban tudjunk reagálni. Munkám során legfőbb célom a jó munkakapcsolat kialakítása a kollégium üzemeltetőjével és az
egyetemi szervezetekkel, hogy a kollégiumok maximálisan kielégítsék a kollégisták igényeit, így biztosítva az eredményes tanulmányokkal való haladás és a közösségi élet feltételeit.
Véleményem szerint az elmúlt időszakban sikeresen elsajátítottam a Kollégiumi Bizottság vezetéséhez szükséges képességeket, így amennyiben bizalmat szavaztok nekem, szeretném folytatni az elkezdett munkát.
Remélem pályázatom elnyerte a tetszéseteket és megtiszteltek bizalmatokkal! Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!

Választási különszám

Richter Kristóf

Beiratkozás éve: 2016
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Richter Kristófnak hívnak, de legtöbben csak Richterként ismerhettek. 2016-ban
kezdtem egyetemi tanulmányaimat, és azóta
is büszke tagja vagyok a Gépészkar hallgatói
közösségének.
Kezdetektől fogva fontosnak éreztem, hogy
tanulmányi kötelezettségeim mellett aktívan
részt vegyek a kari közösségi életben, illetve annak szervezéséből is kivegyem a részem.Így elsőévesként jelentkeztem a Kari Rendezvény Bizottságba, aminek két éven át aktív tagja voltam.
Az előző három évben hallgatói képviselőként a Rendezvény Bizottságban, Gazdaság
Bizottságban, illetve a Szponzor Csoportban
tevékenykedtem, melyeknek a 2019/20-as
ciklusban vezetője is voltam.
Ezek mellett a Rendezvény Bizottságban betöltött vezetői posztnak hála egyúttal a Kari
Rendezvény Bizottság vezetőjeként is tevékenykedtem.
Fent említett pozícióim jóvoltából főszervezőként jelen voltam több Gólyatáborban és
az ezeket követő regisztrációs heti programokon, Gólyabálon, SLIP-en, Kultúrhéten, Kármán napon, Harmadoló esten, illetve Gyűrűavató Bálon is.
Ezek mellett aktívan részt vettem a 2018-as és 2019-es egyetemi Nyílt napok, illetve az
Educatio kiállítások szervezésében is.
Az elmúlt ciklusban a korábban megszerzett vezetői készségeimet, illetve rendezvények
alatt megtanult gyors és hatékony problémamegoldó készséget a képviselet elnökeként kamatoztattam. Ez idő alatt minden erőmmel azon dolgoztam, hogy a vírushelyzet adta új kihívásokkal szemben a lehető leghatékonyabban lépjünk fel, így biztosítva a zökkenőmentes
érdekképviseletet, továbbá a minden téren való segítségnyújtást a gépész hallgatók számára.
Az eddigi munkásságom alatt a kari vezetéssel, a kar oktatóival és hallgatóival, külső partnerekkel, illetve a karon működő legtöbb öntevékeny kör tagjaival is lehetőségem
nyílt a közös munkára. Az így kialakult kapcsolati tőkét továbbra is szeretném a képviseleti
munka javítására és a gépész közösség javára fordítani.
A fent említett közösségszervezői tapasztalataimat, illetve a bizottságok vezetőjeként,
valamint az elnöki ciklusom alatt szerzett készségeimet továbbra is a képviselet elnökségi
munkájában kívánom kamatoztatni.
Amennyiben megtiszteltek szavazataitokkal, a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjaként minden erőmmel azon leszek, hogy a Ti érdekeiteket képviseljem.

GHK Kiadvány

Szász Zsolt

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Mechatronikai mérnök BSc

Sziasztok!
Szász Zsolt vagyok, alias Zsoci, másodéves
mechatronikai mérnök hallgató és jelenleg tanácskozási jogú GHK-s. Mindig is szerettem
szerves része lenni a közösség életének. Akár
azáltal, hogy a közösség érdekeit, véleményét
képviselem olyan területeken, amik szervesen
befolyásolják annak mindennapjait, vagy azáltal, hogy kiveszem a részem a közösség fejlődését szolgáló törekvések lebonyolításában,
adminisztrációjában. Mivel az egyetem előtti tapasztalataim alapján úgy éreztem, hogy
megvannak azok a tulajdonságaim, amik egy
ilyen szerepkör betöltéséhez szükségesek, úgy
döntöttem, hogy ezt szeretném folytatni az
egyetemi éveim alatt is.
Még gólyaként jelentkeztem a Gólyatanácsba, mivel úgy tűnt, hogy jó kezdet lehet
az ilyen irányú törekvéseim gyakorlatba ültetéséhez szükséges tudás és kapcsolatok megszerzésére. Ennek a keretein belül megismertük az egyetem működését és annak a felépítését, illetve számos más kompetenciát megszereztünk, amire szüksége lehet egy hallgatói
képviselőnek. Itt nyílt lehetőségem először arra is, hogy kipróbáljam milyen a képviselet
munkája. Ezt a szociális pályázatok bírálása révén tudtam megtenni. Később már tanácskozási jogú tagként folytattam a GHK munkájának segítését. Próbáltam minél több bizottsági ülésen részt venni, hogy ezáltal megismerjem a bizottságok munkáit. Részt vettem a
nyári rendezvényeinken is, hogy megismerjem és segítsem a GHK-t és mindenki mást is,
aki a közélet szerves részét képezi, mert szerintem ez kiváltképp fontos egy hallgatói képviselő számára.
Továbbra is szeretném folytatni a GHK-n belül munkámat, hogy az eddig szerzett tapasztalatokat, tudást, kapcsolatokat felhasználva minél szakszerűbben tudjam megoldani
a problémákat, ezáltal segítve a hallgatótársaim mindennapjait. Rövid távon annyiban vagyok biztos, hogy az Ösztöndíj Bizottság és a Gazdasági Bizottság keretein belül szeretnék
főként tevékenykedni, hiszen ezeken a területeken érzem a legtöbb motivációt arra, hogy
olyan minőségű munkát végezzek, ami eleget tesz majd az esetleges bizalmatoknak.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki elolvasta a bemutatkozásom. Bízom abban, hogy a
fent leírtak ismeretében megtiszteltek a szavazatotokkal!

Választási különszám

Szenka József

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Gépészeti modellezés MSc

Sziasztok!
Szenka József, másodéves gépészeti modellező mérnök hallgató vagyok. Már az elmúlt három évben is a Gépészkari Hallgatói
Képviselet tagja voltam, és szeretném idén is
folytatni az ott elkezdett munkásságomat.
Az előző évben a Tanulmányi és Oktatási
Bizottság munkájába csatlakoztam be. Ebben
az évben Tóth Ákossal, a korábbi tanulmányi
és oktatási referenssel és Agócs Norberttel, a
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjével hárman dolgozunk a tanulmányi kérdések
megválaszolásán, a hallgatói megkeresések intézésén, illetve a Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv és a Vizsgarend elkészítésében is
sokat segédkezünk. Részt vehettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottságának az ülésein, ahol a kari érdekeket próbáltam érvényre juttatni. Az évek során
többször egyeztettem Bihari Péter volt oktatási dékánhelyettessel, illetve Györke Gábor
jelenlegi oktatási dékánhelyettessel az éppen aktuálisan felmerült kérdésekről. A Kari Tanulmányi Bizottság tagjaként belepillanthattam a beérkező kérvények elbírálásának folyamatába. Nyár óta a GHK-ban a tanulmányi és oktatási referensi pozíciót töltöm be, így
jelenleg a legfőbb oktatásszervezési feladatok ütemezésében, és a nagyobb tanulmányi és
oktatási projektek vezetésében is aktívan tevékenykedem.
A rendezvényszervezésbe is be tudtam valamennyire kapcsolódni, hiszen több balatonlellei tábor főszervezője lehettem, így a szervezésben és a lebonyolításban is egyaránt ki
tudtam magamat próbálni. Mivel a tábor pénzügyeit is én intéztem, a gazdasági referens
feladataira is szereztem rálátást.
Mind a három évemben segédkeztem a szociális pályázatok elbírálásánál, illetve a személyes
bemutatásnál, de ezen kívül a szakmai, illetve a sport ösztöndíjak beszedésében is részt vettem.
Tavaly voltam az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyik delegáltja, ahol az oktatási referensi pozíciót töltöttem be. Ekkor bekapcsolódhattam a különböző egyetemi szabályzatalkotási folyamatokba, illetve a kari képviseletek oktatási folyamataiba.
Az idei tanévben is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni kari szinten, szeretném az
elkezdett munkáimat folytatni.
Köszönöm előre is a bizalmatokat!

GHK Kiadvány

Szilvási Márton

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Mechatronikai mérnök MSc

Sziasztok!
Szilvási Márton vagyok, becenevemen
szólítva egyszerűen csak Szilva, jelenleg a
második félévemet kezdtem meg a mechatronikai mesterképzésen. Ha pár szóban akarnám magamat jellemezni, akkor azt mondanám, hogy egy precíz és céltudatos ember
vagyok, aki minden pillanatban megpróbál a
többiek arcára mosolyt csalni.
Már gólya korom óta igyekszem részt venni a kari közélet minden részletében, legyen
szó akár egy hatalmas buliról az Old’s-ban,
akár tanulmányi konzultációk tartásáról, akár
csak egy baráti társaság csapatépítőjéről. Az
egyetemi pályafutásom legeleje óta a Gépészkar újra és újra megmutatta, hogy itt a legjobb a közösségi élet, melyben a résztvevők
csak pozitív élményekkel gazdagodhatnak.
Ezért is érzem kötelességemnek, hogy ezt az érzést minél több emberrel megismertessem.
A saját gólyatáborom óta minden egyes GT-ben jelen voltam szerevezőként, hiszen mindig
is célom volt biztosítani azt, hogy a gólyák is ugyanazt ismerjék meg és tapasztalják, mint
amibe én beleszerettem.
Az idei évben már a Hallgatói Képviselet sorát erősítettem, mely során részt vettem a
Tanulmányi és Oktatási, Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottságok tevékenységében. Ezenfelül
az év során elláttam az öntevékeny köri kapcsolattartó feladatkörét, illetve az idei gólyatáborban a tankörvezetők vezetőjeként a tábor egyik főszervezője voltam.
Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, a jövőben szeretnék nagyobb feladatokat vállalni
az Ösztöndíj Bizottság keretein belül, de emellett továbbra is segíteném a többi bizottság működését. Az eddigi egyetemi éveim alatt kiépített kapcsolataimat szeretném továbbra is arra
fordítani, hogy az öntevékeny körök és a GHK közti kapcsolat a lehető legközelebbi legyen.
Hiszem, hogy ha közösen együttműködünk, át fogjuk vészelni a remélhetőleg már hátunk mögötti nehéz időszakot, és új lendületet tudunk venni. A szorosan GHK-hoz köthető tevékenységeken kívül célom, hogy a hallgatók számára a HK munkásságát emberközelibbé tegyem.
Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, és bízom benne, hogy sikerült megnyernem a bizalmatokat, hogy a HK tagjaként továbbra is a ti érdekeiteket képviselhessem!

Választási különszám

Tóth Dániel Csaba

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Gépészmérnök BSc

Sziasztok!
Tóth Dániel Csaba vagyok, másodéves gépészmérnök hallgató a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen.
A balatonlellei gólyatáborban a tankörvezetői foglalkozásokon hamar felkeltették az
érdeklődésemet az egyetemmel kapcsolatos
ismeretek és információk, amelyeket a későbbiekben jobban el szerettem volna mélyíteni az egyetemi éveim alatt. Ennek megvalósítására a Gépészkari Hallgatói Képviselet
által szervezett Gólyatanács programsorozatba jelentkeztem, ahol a heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon részletesebb betekintést nyertem az egyetem
felépítésről és működéséről.
A kampusz bemutatását követően a Képviselet különböző területeiről érkező Bizottsági referensek és vezetők tartottak foglalkozásokat a teendőikről, így ekkor lepődtem meg a legjobban, hogy a képviselet tagjai tanulmányaik mellett nagyon sokat segítenek a hallgatóknak. Legyen az a tanulmányi kérvények
leadása vagy a kollégiumi beköltözések koordinálása.
Az utána következő tavaszi szemeszterben tanácskozási jogú tagként rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bíráltam el a Szociális Bizottság segítségével. Még ugyanebben a
félévben a Tanulmányi és Oktatási Bizottságnak is segíthettem a vizsgarend összeállításában, illetve a régi és új mintatantervek összehasonlításában. Az említett két területen kívüli
heti rendszerességgel tartott üléseken részt szoktam venni, ahol nagyobb betekintést nyertem a Képviselet egységes működésébe.
Az elmúlt félévben szerzett tapasztalataim alapján a Szociális Bizottság feladatköreivel
és munkásságaival szeretnék foglalkozni a későbbiekben, hogy a pályázás során a pályázók
és a bírálók a lehető legegyszerűbben és legegyértelműbben tudjanak egymással kommunikálni a MŰEPER rendszeren keresztül. Ezenkívül még a Tanulmányi és Oktatási és az
Ösztöndíj Bizottság munkáit szeretném segíteni.
Ezek alapján szeretném a gépészkari hallgatókat és a képviselet munkáit segíteni és érdekeiben támogatni a következő időszakban.
Köszönöm szépen, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat. Remélem, hogy bizalmat
szavaztok nekem, hogy a megkezdett munkámat tovább folytathassam.

GHK Kiadvány
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A GHK tagjainak üléseken való részvétele 2020. október 1. és 2021. szeptember 8. közö�.
(Azon képviselőknek, akik nem teljes évben voltak tagok, arányosan került ﬁgyelembe vételre részvételük.)
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