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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 27.

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. 2022. 09. 26-án, hétfőn 18:00-kor 
szeretettel várunk az Aud. Max-ban  lebonyolított Fórumon, ahol meghallgathatod a GHK előző éves tevékenységéről ké-
szített összefoglalót, valamint személyesen is megismerheted a jelölteket. A Fórum után szavazatod leadhatod szeptember 
26. 21:00-tól a Neptun rendszeren keresztül. 

A bemutatkozások előtt kérjük tekintsd meg a jelenlegi GHK-sok elmúlt éves aktivitását az üléseken és végzett mun-
kájuk mennyiségét, valamint figyelmedbe ajánljuk a weboldalunkon elérhető beszámolókat. Kérjük, hogy szavazatod meg-
fontoltan add le, hiszen a felelősség a Te kezedben van!
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Beiratkozás éve: 2022
Szak: Gépészeti modellezés MScAgócs Norbert

 
Kedves Hallgatótársaim!

Agócs Norbert, elsőéves gépészeti mo-
dellező mérnök hallgató vagyok. Mindig is 
fontosnak tartottam, hogy a tanulmányaim 
mellett a közösségi életben is aktív szerepet 
vállaljak és segítsem a hallgatótársaimat, így 
a Hallgatói Képviselet tevékenysége volt szá-
momra testhezálló.

Az elmúlt időszakban a Képviselet és a ta-
nulmányi és oktatási terület koordinálásával 
foglalkoztam, mint alelnök, elnök, illetve ta-
nulmányi és oktatási referens.

Az alelnöki tevékenységem során az el-
nök munkáját segítettem a Képviselet belső 
működésének szervezésével. Főbb feladataim 
közé tartozott például a határidők számon-

tartása és a projektek menedzselése. Az elnöki pozíciót májusban vettem át, mely során 
elsőként igyekeztem egy jó légkört teremteni a Képviseletben, továbbá segíteni a tapaszta-
latommal a Képviselet bizottságainak munkáját.

Tanulmányi és oktatási referensként fő feladatomként tekintettem arra, hogy a hallgatók 
egyetemi éveik alatt zavartalan és szabályokhoz hű képzésben vehessenek részt.  A tanul-
mányaitok során legtöbbször a Képviselethez érkezett tanulmányi levelek kapcsán talál-
kozhattatok velem. Számos hallgatónak segíthettem már olyan tanulmányi ügyekben, mint 
a számonkérések, oktatókhoz kötődő panaszok, tantárgyfelvételi problémák, átjelentkezé-
sek és kreditakkreditáció. Fontos feladat minden félévben a teljesítményértékelési terv és 
vizsgarend ellenőrzése. A Kari Tanulmányi Bizottság tagjaként több száz hallgatói kérelem 
elbírálásában vettem részt, valamint idén koordináltam az alapszakok mintatanterv felül-
vizsgálatát hallgatói oldalról. 

A felsorolt tevékenységeim mellett a Szociális Bizottság munkáját segítem immáron 8 
féléve a szociális pályázatok elbírálásában. Ezen kívül a külügyi területen tevékenykedtem, 
mely során több száz Erasmus+ tanulmányi pályázat elbírálásában vettem részt.

A jövőben is szeretném folytatni az eddigi munkásságomat a Képviseletben és vezető-
ként előre lendíteni annak tevékenységét. Célom fejleszteni a Képviseleten belüli feladatok 
megosztását és belső kommunikációt.

Remélem bizalmat szavaztok számomra és folytathatom a hallgatói képviselői fel-
adataim ellátását!
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Beyer-Dóczy   
András
Sziasztok!

Beyer-Dóczy András vagyok, 2021-ben 
kezdtem meg tanulmányaimat a BME Gé-
pész karán Ipari Termék- és Formatervező 
Mérnöki szakon. Gólyaként először GHK 
Gólyatanács programja keltette fel az érdek-
lődésemet, mert lehetőséget láttam benne a 
hallgatók segítségére, saját magam fejleszté-
sére és tapasztalatok szerzésére eddig isme-
retlen területeken is.

Először a szociális terület és tanulmányi 
területek keltették fel a figyelmemet. Miután 
sikeresen elvégeztem a bírálói vizsgát, szoci-
ális pályázatok elbírálásával foglalkoztam. A 
szociális pályázási időszak lezártával a tanul-
mányi területen segítettem be olyan munkák-
ban, mint például a Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv ellenőrzése, a Gépészkari BSc 
mintatanterv felülvizsgálata, vizsgarend ellenőrzése, illetve egyéb kisebb feladatok. 

2022 március közepén választottak be a Képviseletbe tanácskozási jogú tagnak. Álta-
lános képviseleti tevékenységeim mellett a PR terület felé irányult figyelmem. A weblap-
szerkesztés iránti érdeklődésem és előtapasztalataim miatt hamar betanultam a bizottság-
vezetői pozícióba. Ezt a pozíciót az első adandó alkalommal sikeresen megkaptam és azóta 
vezetem a GHK PR bizottságát.

Szeretném folytatni tevékenységeimet, mint PR bizottságvezető, mivel vannak még le-
záratlan projektjeim, ötleteim, illetve sok lehetőséget látok még a fejlődésre ezen a terüle-
ten. A közeljövőben le szeretném zárni a GHK honlapjának migrálását wordpress felületre, 
ezzel zöldutat biztosítva a honlap további fejlesztéseinek. A külügyi bizottsággal együtt-
működve szeretném még a külföldi hallgatókkal való kapcsolatunkat javítani, közvetleneb-
bé tenni, a honlapunkon, illetve a közösségi médián keresztül. A PR mellett az ezzel szo-
ros kapcsolatban álló Szponzor csoport munkáját is segíteném a jövőben kisebb-nagyobb 
mértékben. Mindemellett feladatomnak tartom azt is, hogy fenntartsam, illetve ahol kell 
javítsam a kapcsolatot a többi bizottsággal is, mert bizottságvezetői feladataim során sokat 
kell együttműködnünk és nagyon fontosnak tartom a jó kapcsolatot, és azt, hogy ezáltal a 
hallgatók megfelelő időben és módon kaphassanak tájékoztatást.

Remélem sikerült elnyernem a bizalmatokat, köszönöm, hogy elolvastatok!

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Ipari termék- és formatervező      
mérnök BSc
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Facskó Vince 

Sziasztok!
Facskó Vince vagyok, harmadéves me-

chatronikai mérnök hallgató. Magamat egy 
rendszerető, kreatív és teljesítményorientált 
emberként tudnám jellemezni. Mind szak-
mailag, mind közösségileg aktívan szerettem 
volna tölteni az egyetemi éveimet. Erre én a 
Hallgatói Képviseletet találtam a legalkal-
masabb helynek, hiszen miközben a hallga-
tótársaimnak segítek, jómagam is rengeteget 
fejlődhetek. Ezért tanulmányaim kezdetén 
jelentkeztem a Gólyatanácsba, hogy meg-
ismerjem a szervezetet, majd a második fél-
évemben csatlakoztam a Képviselethez.

Friss képviselőként az volt a célom, hogy 
minél több téren kipróbáljam magam, ezért 

minden terület munkáját rendszeresen követtem. Kiemelném a Szociális Bizottságot, amely 
lelkes tagjaként negyedik féléve bíráltam szociális pályázatokat. Tavaly sportreferensként 
Gépész Sportnapot szerveztem az őszi félévben. Az idei Gólyatáborban pedig – a Kar tör-
ténelmében először – emelt matekos tájékoztatót tartottam.

A tanulmányaim számomra is nagyon fontosak, és nagy örömöt okoz az is, amikor má-
soknak tudok segítséget nyújtani ugyanezen téren. Ezért legtöbbször levelek megválaszo-
lásakor találkozhattatok velem, tárgyfelvételi problémák, ZH ütközések, kedvezményes ta-
nulmányi rend iránti kérelmek vagy egyéb tanulmányi kérdések kapcsán. A Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság tagjaként az elmúlt tanév során TVSZ módosításban, mintatanterv fe-
lülvizsgálatban, teljesítményértékelési terv és vizsgarend ellenőrzésében és NEPTUN kér-
vény segédleteket készítő projektben vettem részt. Egy hónapja a Képviselet bizalmat sza-
vazott nekem a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőként, így még több feladattal és 
felelősséggel folytathattam a megkezdett munkát.

A jövőben bizottságvezetőként szeretnék tovább tevékenykedni, az általános feladatok 
teljeskörű ellátása mellett célom a Bizottság projektszintű működésének koordinálása és a 
tanulmányi ügyeletek népszerűsítése. Álomcélom egy TDK népszerűsítő esemény meg-
szervezése és tehetséggondozó képzés kialakítása a Karon. 

A megkezdett munkám folytatásához szükségem van a Ti segítségetekre is. Remélem a 
pályázatom elnyeri a tetszéseteket és megtiszteltek a szavazataitokkal!

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Mechatronika mérnök BSc
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Fülöp Gergely     
János
Sziasztok!

Fülöp Gergely János vagyok, gépészeti 
modellező szakos hallgató. 2018 őszén nyer-
tem felvételt a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemre. A tanulás mellett 
fontosnak tartottam, hogy a közösségi élet-
ben is részt vegyek.

Az egyetemre érkezve kezdetben a 
Gólyatanácsba jelentkeztem, hogy jobban 
megismerhessem az egyetem és a Hallgatói 
Képviselet működését. A Gépészkari Hall-
gatói Képviseletbe a 2019-es év elején ke-
rültem be tanácskozási jogú tagként. Az első 
komolyabb munka, amit a képviseletben vé-
geztem, az a szociális pályázatok bírálása 
volt, ahol sok hallgatótársammal találkoz-
hattam. A képviseletben eltöltött idő alatt 4 féléven keresztül bíráltam már pályázato-
kat, amit a jövőben is szeretnék folytatni, így a pályázók több visszajelzést kaphatnak a 
pályázatukkal kapcsolatban. 

Több felelős pozíciót is betölthettem a képviseletben, elsőnek a Szociális Bizottság, majd 
az Ösztöndíj Bizottság vezetőjeként is. Több fejlesztést és változtatást is sikerült eszközöl-
nöm, ilyen például a Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos Neptun kérdőív megszervezése és 
lebonyolítása, hogy a hallgatók véleményét is számításba vegyük az új kiosztásban. Több vá-
ratlan időszakot is menedzselnem kellett, ugyanis a COVID következtében e-mailre, majd 
Neptunos pályázásra is át kellett állni a teljesítmény alapú ösztöndíjak esetében.

Az elmúlt félévben sikerült jobban megismernem a Kollégiumi Bizottság működését, 
segítettem a hallgatók tájékoztatását, valamit beleláttam a férőhelyosztás és a szobabeosztás 
elkészítésébe is. A jövőben szívesen fejlesztenék ezeken a területen is, mert komplex felada-
tokról van szó és nem egyszerű mindenkinek az igényét teljesíteni.

Magamat türelmes, céltudatos és megbízható személyiségnek mondanám, ha valamit 
elvállalok, mindig a legjobb tudásom szerint teljesítem azt.  Jó problémamegoldó képes-
séggel rendelkezem és jól osztom be a szabadidőmet, így a munkámat nem befolyásolja a 
kikapcsolódás vagy az egyetemi tanulmányaim.

Összefoglalva tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt sok hasznos tapasz-
talatot szereztem a GHK-ban, így a későbbiekben, remélem, tovább tudom segíteni a 
hallgatók képviselését.

Beiratkozás éve: 2022
Szak: Gépészeti modellezés MSc
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Gulácsi Zsombor 
Lajos 

Sziasztok!
Gulácsi Zsombor Lajos vagyok, legtöbben 

Lajcsyként ismerhettek. 2018-ban kezdtem 
az egyetemet mechatronika szakon. A 2021-
es tisztújítás során bekerültem a GHK-ba és 
azóta többek között az öntevékenyköri kap-
csolattartó szerepet töltöm be. Munkám so-
rán sikerült sok kapcsolatot kialakítanom. 
Úgy gondolom, nincs senki, akivel ne ápol-
nék jó viszonyt.

Amint a BME-re kerültem, már a saját 
gólyatáboromban eldöntöttem, hogy részt 
szeretnék venni a lehető legtöbb közösség-
építő rendezvény szervezésében. Azóta az 
összes gólyatáborban részt vettem tankörve-
zetőként, képviselőként, illetve a tankörveze-

tők felkészítésében segítettem. A közösségi élet tagjaként tartottam konzultációkat, csapa-
tépítőket, podcasteket, és még rengeteg rendezvényt. Persze ezek mellett elég kevés Old’s 
vagy bármilyen kari rendezvény volt, amit kihagytam volna.

Szeretnék még hasznosabb tagja lenni a kari közéletnek és mindenki számára lehető-
vé tenni a tanulmányok problémamentes abszolválását. Az egyetemi pályafutásom alatt 
rengeteg tapasztalatot szereztem a tanulmányokkal, ösztöndíjakkal, ügyintézéssel és a kari 
működéssel kapcsolatban. Ezt a tudást szeretném kamatoztatni, emiatt jelentkeztem ismét 
hallgatói képviselőnek. Hallgatói képviselőként leginkább a tanulmányi és a PR bizottság, 
valamint a szponzor csoport munkáját szeretném segíteni.

A Tanulmányi Bizottság tagjaként részt vettem a mintatanterv felülvizsgálatában, TTT 
és vizsgarend ellenőrzéseken. Az öntevékeny köröknek teljesen új pontozási rendszert ala-
kítottunk ki az előző félévben.

Az utóbbi évben elindult a Gépészmérnöki Kar közösségének összedolgozása, összefo-
gása, kiemelt célom ennek a folyamatnak a támogatása, virágoztatása. Az öntevékeny körök 
közötti kommunikációban és kollaborációban szeretnék továbbra is tevékenykedni.

Remélem a bemutatkozásom elnyerte tetszéseteket. Ígérem, amennyiben megtisz-
teltek szavazataitokkal, ugyanezzel a mentalitással fogom munkámat végezni, az érde-
keiteket képviselni!

Beiratkozás éve: 2018
Szak: Mechatronikai mérnök BSc
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Horváth Mátyás
Sziasztok!

Horváth Mátyás vagyok, de a legtöbben 
Matyiként ismerhettek. Az egyetemre 2019 
őszén kerültem, így idén kezdem a hetedik, 
egyben végzős félévemet mechatronikai mér-
nök BSc-n, okoseszközök tervezése speci-
alizáción. Magamat egy pontosan dolgozó, 
rendszerető embernek tartom, aki, ha kap egy 
feladatot, azt maximálisan teljesíti, emellett 
pedig részt vesz a kar közösségi életében.

A tanulmányaim mellett mindig is sok 
időt fordítottam szociális életemre. Itt, az 
egyetemen ez a Kari Rendezvény Bizott-
ság berkein belül valósult meg. Már a saját 
gólyatáboromban is megtetszett a szervezői 
gárda tevékenysége, különösképp a KRB-
sek munkája, közössége és viselt értékei.

Rögtön az első évemben úgy mutatkoz-
tam be a KRB akkori tagjainak, hogy rendkívül aktív, sokat dolgozó, rendszerezett em-
ber vagyok. Bár a COVID miatt nem volt jelenléti rendezvény, mégis kitartott a lendü-
letem, és munkám gyümölcséül levittek a 2021-es Gépészkari Gólyatáborba. Az ottani 
és az azutáni teljesítményem a vezetőségnek annyira megtetszett, hogy a következő évi 
Gépészkari Napokon, vagyis a SLIP-en és a 2022-es gólyatáborban is napfelelős pozíci-
ót kaptam. Ez azt takarja, hogy egy konkrét nap teljes programjáért én felelek, beleértve 
az aznapi vetélkedőket, feladatokat és a KRB koordinálását. Számos előfeladattal is járt, 
ezek főleg adminisztratív és ötletelős jellegűek. Ezen kívül számos, az év során megren-
dezett rendezvényből kivettem a részem, legyen az Kulturális és Szakmai Hét, Kármán 
Nap, Regisztrációs Hét stb. A Kari Rendezvény Bizottság nagyban segítette a közéletbe 
való beilleszkedésem, kapcsolati tőkém felépítését és a személyiségem fejlődését.

A Kari Rendezvény Bizottságban eltöltött két év alatt elmondhatom magamról, hogy 
sokat fejlődtem. Olyan kompetenciákat sajátítottam el, vagy fejlesztettem tovább, ami 
mind szükséges egy jó képviselőnek: problémamegoldó-képesség, koordinálóképesség, 
összeszedettség és csapatmunka. Ezeket a készségeket szeretném kamatoztatni a Gé-
pészkari Hallgatói Képviseleten belül. Elsősorban a Rendezvény Bizottság munkáját 
segíteném, de a Gazdasági Bizottság és a Szponzor Csoport munkáját is figyelemmel 
kísérném, ugyanis ezek a rendezvények elengedhetetlen részei.

Remélem, elnyerem bizalmatokat és megtiszteltek szavazataitokkal, hogy az elmúlt két 
év tapasztalatát felhasználva segíthessem a rendezvények megszervezését. Mindezt annak 
érdekében, hogy Ti jól érezzétek magatokat, és életre szóló emlékeket szerezzetek.

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Mechatronikai mérnök BSc
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Horváth Marcell

Sziasztok!
Horváth Marcell vagyok, hetedik féléves 

mechatronikai mérnök hallgató.
A Gépészmérnöki Karon eltöltött eddigi 

három évem során kétszer is tankörvezető-
ként tevékenykedtem, aminek keretein belül a 
Műegyetemet frissen megkezdett hallgatókat 
tudtam segíteni különböző szakmai és egyéb 
csapatépítő foglalkozások által abban, hogy 
minél gördülékenyebb lehessen számukra az 
egyetemkezdés, és hogy tisztában legyenek 
azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak egye-
temünkön. Mindemellett célomnak tartot-
tam ezalatt az időszak alatt a közösség építé-
sét is, ezzel segítve a gólyákat a kari közösségi 
életbe való integrációjukban.

A Gépészkari Hallgatói Képviseletben 
március óta vagyok jelen, mint tanácskozási jogú tag. Ezalatt az idő alatt főként a Tanul-
mányi és Oktatási Bizottság munkáját segítettem többek között tanulmányi tanácsadással 
a hallgatók számára, a mintatantervi módosítások véleményezésével, illetve egy, a régi és az 
új mintatanterv összehasonlítására szolgáló dokumentum kidolgozásával, amely átlátható 
összefoglalást biztosít a gépészkari mintantantervekben eszközölt változtatásokról. Emel-
lett a Gazdasági Bizottság munkáját segítettem az általános feladatok elvégzésében, illetve 
tudásátadások során belátást szerezhettem az egyetemünk gazdasági felépítésébe. Július óta 
sportreferensként is tevékenykedem a Képviseleten belül, ahol jelenleg a sportterem igény-
lések lebonyolításával foglalkozom és tartom a kapcsolatot a Gépész Sportszakosztállyal.

A jövőben szeretnék több időt fordítani a Gazdasági Bizottság feladataira, hogy ezál-
tal sokkal mélyebben bele tudjak folyni a Bizottság munkájába, ezzel segítve a Képvise-
let financiális feladatainak elvégzését. Mindemellett sportreferensként szeretném kiven-
ni a részem a Hallgatói Sport Bizottság feladataiból annak érdekében, hogy az egyetemi 
sportélettel kapcsolatos információáramlás minél gördülékenyebben tudjon zajlani a kari 
képviseletek és az EHK között, illetve szeretnék a HSB-n keresztül összegyetemi szinten 
is belefolyni a sportélet szerveződésébe, ezzel is segítve a GHK és az EHK munkáját.

Remélem, pályázatom elnyerte tetszéseteket és megtiszteltek szavazatitokkal!

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Mechatronikai mérnök BSc
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Kelle Gergő
 
Sziasztok!

Én Kelle Gergő vagyok, de legtöbben 
csak Kelleként ismerhettek. Idén kezdem 
a hetedik félévemet alapszakos gépészmér-
nök hallgatóként. Mindig is fontosnak tar-
tottam, hogy kivegyem a részem a közösségi 
életből és segítsem hallgatótársaimat. Ezeket 
én a Hallgatói Képviseletben találtam meg, 
ezért is jelentkeztem 2019. szeptemberében 
a Gólyatanácsba, mely segítségével hamar 
hasznos tagja lehettem a Képviseletnek.

A jelentkezésem fő motivációja a hallga-
tók megfelelő minőségű és gyorsaságú tájé-
koztatása volt, hisz az a legveszélyesebb, ami-
ről nem is tudjuk, hogy nem tudjuk. Ennek 
révén eleinte PR Bizottság vezetőként tevé-
kenykedtem, honlapot szerkesztettem és a 
külföldi hallgatótársainkkal foglalkoztam.

Az utóbbi években a tanulmányi és oktatási területtel foglalkoztam, mint Tanulmányi 
és Oktatási Bizottság vezető, később pedig mint területi referens. A hallgatói tanulmányi 
kérdések és levelek megválaszolása, a felmerülő órarendi ütközések feloldása, az egyes szá-
monkérésekhez kötődő panaszok kezelése és az oktatókkal való kapcsolattartás voltak a fő 
tevékenységeim. Ittlétem alatt többször is végeztem olyan feladatokat, mint a ZH ütem-
terv ellenőrzése, a vizsgarend ellenőrzése, valamint végig kísértem egy TVSZ módosítást és 
segédkeztem az új BSc mintatantervek kialakításában is. Ezeken kívül a Kari Tanulmányi 
Bizottság tagjaként a hallgatói kérvények elbírálásának folyamatából is lehetőségem volt 
kivenni a részem.

Az eddig felsorolt tevékenységeim mellett foglalkozok utánpótlás képzéssel, valamint az 
alelnöki felkérést követően az elnökségi feladatokból is nagy motivációval veszem ki a ré-
szem és tudom kamatoztatni eddig megszerzett tudásom.

A jövőben a tanulmányi területen szeretném ösztönözni a bizottságot a feladatok ellá-
tása mellett különböző projektetek megvalósítására is. Az egyik ilyen projekt volt a min-
tatantervi változások összefoglalása a tankörvezetők számára, valamint egy online elérhető 
útmutató az egyes kérvények leadásához.

Köszönöm, hogy elolvastátok a bemutatkozásomat! Amennyiben az eddigi tevékeny-
ségeim alapján úgy gondoljátok, hogy hasznos tagja lennék a Képviseletnek, úgy remélem 
bizalmat szavaztok számomra.

Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BSc
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Láng Dorottya

Sziasztok! 
Láng Dorottyának hívnak, de a hétközna-

pokban mindenki csak Doronak szólít. Idén 
ősszel a harmadik félévemet kezdtem meg az 
Ipari termék- és formatervező mérnök alap-
képzésen. Aki ismer tudja, hogy egy kreatív 
személyiség vagyok, aki korábban is szerette 
aktívan kivenni a részét a közösségi életből, 
így az egyetemi éveim során is erre töreked-
tem és fogok is törekedni.

Alapvetően szeretek segíteni a minden-
napokban, ezért is láttam fontosnak egyből, 
hogy a Képviselet munkájába becsatlakoz-
zak, így jelentkeztem tavaly a Gólyatanács 
programsorozatba. Az itt eltöltött idő alatt 
mélyebben beleástam magam a Képviselet 
munkájába, megismerkedtem különböző te-

rületekkel és sikerült eldöntenem, hogy a szociális terület az, ami engem a legjobban fog-
lalkoztat. Úgy érzem itt tudok a legjobban kiteljesedni a képviseletben és segíteni a hallga-
tótársaimnak.

A képviseleti munkám során segítettem már több ösztöndíj bírálásában is, Erasmus pá-
lyázatok elbírálásában, az idei tankörvezetők kiválasztásában, valamint az új hallgatók in-
tegrálásában is részt vettem. Ezekkel a feladatokkal sokat fejlődtem az elmúlt fél évben 
mind Képviselőként, mind emberként. A jövőben is folytatni szeretném az aktív részvételt 
a különböző területeken, valamint ezek mellett új feladatokat is szeretnék vállalni. Ilyen új 
terület, amellyel foglalkozni szeretnék az utánpótlás-képzés. Úgy érzem, hogy a Gólyata-
nácsban eltöltött időm, valamint a Képviselet felé való elköteleződésemnek köszönhetően 
kellő magabiztossággal tudnám segíteni az új képviselők képzését. Emellett másik fő terü-
letem továbbra is a Szociális Bizottság maradna, amelyen szívesen tevékenykednék a jövő-
ben. Itt elsődleges célom lenne a pályázók segítése, hogy a lehető legkönnyebben lehessen 
megpályázni az ösztöndíjakat, valamint egy gördülékeny és jól működő kapcsolat alakuljon 
ki a bírálók és a pályázók között. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, remélem elnyertem a tetszése-
det, és te is bizalmat szavazol nekem a GHK idei tisztújításán!

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Ipari termék- és formatervező 
mérnök BSc



13Választási különszám

Lévai Imre
 
Sziasztok! 

Lévai Imre vagyok, harmadéves ener-
getikai mérnök hallgató. Jelenleg a GHK 
Kollégiumi Bizottság vezetőjeként, illetve 
az EHK gazdasági referenseként tevékeny-
kedem. 2020 szeptemberében jelentkeztem 
a Gólyatanácsba, hogy többet megtudjak az 
egyetem működéséről és aktív tagja lehes-
sek a közösségnek. Az ott tapasztaltak na-
gyon hamar meggyőztek, hogy részese sze-
retnék lenni a Képviseletnek. Szeretnék az 
ott és azóta szerzett tudással minél többet 
segíteni a hallgatótársaimnak.

Az elmúlt egy évben leginkább a Kollégi-
umi Bizottság vezetőjeként tevékenykedtem, 
de emellett igyekeztem kivenni a részem a 
többi bizottság munkájának megismerésében 
és segítésében is. Az elmúlt egy évben a kollégiumi területen igyekeztem az általános fel-
adatok mellett a terület fejlesztésére is koncentrálni: gondolok itt például az új szobafoglaló 
rendszer kialakítására, valamint az öntevékeny körök helyiségeinek fejlesztésére.

Július óta segítem az EHK munkáját a gazdasági területen, ami egyelőre a Hallgatói 
Csoportok és a karok különböző igényeinek kiszolgálása volt. Szeptember 1-én, az EHK 
alakuló ülésén bizalmat szavaztak nekem a gazdasági referensi pozíció betöltésére. Egy 
olyan területről van szó, amivel ritkán találkoznak közvetlenül a kari hallgatók, de a háttér-
ben nagyon sok tevékenység folyik az érdekükben. A jövőben szeretnék jobban elmélyülni 
ezen a területen és ezáltal közvetve segíteni a hallgatókat.

Ezek mellett az Egyetemi Tanulmányi Bizottság tagjaként igyekszem hallgatótársaim 
érdekeit képviselni összegyetemi kérdésekben is.

Sikerült a GHK-ban és az EHK-ban is mindenkivel jó kapcsolatot kialakítanom és 
hiszem, hogy ez nagyon hangsúlyos a közös munkavégzésben. Magamat egy céltudatos, 
megbízható embernek tartom és fontosnak érzem az emberi kapcsolatok építését és a kö-
zös érdekeink képviselését. Úgy érzem az elmúlt másfél évben sikerült olyan mennyiségű és 
minőségű tudást szereznem, amivel az általam elvállalt feladatokat megfelelően és a hallga-
tók igényeit előtérbe helyezve tudjam elvégezni.

Szeretném továbbra is folytatni a Képviseletben való munkát, így remélem bizalmat szavaz-
tok nekem és továbbra is a Ti érdekeiteket képviselhetem mind kari, mind egyetemi szinten.

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Energetikai mérnök BSc
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Lukács Bálint

Sziasztok!
Lukács Bálint vagyok, gépészeti modelle-

zés mesterszakos hallgatótársatok, a legtöb-
ben csak Luke-ként ismertek. Az elmúlt pár 
évben a bizalmatoknak hála tagja voltam a 
Gépészkari Hallgatói Képviseletnek. Az aláb-
biakban szeretném összefoglalni számotokra, 
hogy mi vezetett engem ehhez a szervezet-
hez, milyen tapasztalatokat szereztem ezalatt 
és miért kérem ismét a támogatásotokat.

Először 2017. őszén jelentkeztem hallgatói 
képviselőnek, és bár mandátumot még nem 
szereztem, a képviselet tanácskozási jogú tag-
jának 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 ve-
zetői készségek, az időmenedzsment és az egyetemi gazdasági folyamatok felépítésének 
területén. Ezután 2018. októberében ismételten jelentkeztem képviselőnek, ahol már a bi-
zalmatoknak hála mandátumos képviselőként ülhettem az alakuló ülésen, melyen a képvi-
selet megválasztott gazdasági referensének és alelnökének. Ezalatt az idő alatt sikerült még 
tovább növelnem a tudásomat az egyetem folyamatai és a hallgatói alrendszer sajátossága-
inak 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 foly-
tatni 2020-ban és 2021-ben is, amelynek folyományaként azóta is én képviselem másod-
magammal a gépészkari hallgatóságot az egyetemi döntéshozó folyamatokban részt vevő 
EHK soraiban. Remélem, hogy idén is folytathatom ezt a bizalmatoknak köszönhetően.

A képviselethez anno azért csatlakoztam, hogy a HK-n keresztül segíthessem az egye-
temi 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, kapcsolata-
im pedig folyamatosan növekedtek, így úgy érzem, hogy a jövőben is hatékonyan tudnám 
képviselni a hallgatói érdekeket, különösen az előttünk álló új kihívások – úgymint a vírus-
helyzet vagy az egyetemi fenntartóváltás – fényében. Ehhez szeretném kérni ismételten a 
felhatalmazásotokat, hogy tovább dolgozhassunk a képviselet többi tagjával együtt, értetek.

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Gépészeti modellezés MSc
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Nemoda Milán   
Tamás
Sziasztok!

Nemoda Milán Tamás vagyok, de a leg-
többen csak Némóként ismerhettek. Idén 
kezdtem a második évemet gépészmérnök 
alapszakos hallgatóként. 

Gólyaként szerettem volna minél aktí-
vabban tölteni az egyetemi éveimet és olyan 
tapasztalatokat gyűjteni, amiket a tanulmá-
nyaim során nem tudok megszerezni. Ezért 
jelentkeztem a Gólyatanácsba, aminek ke-
retein belül megismerkedtem a Képviselet 
munkájával és az Egyetem működésével, il-
letve amit tanácskozási jogú tagként már se-
gíteni is tudtam. 

Az érdeklődésem nagyon szerteágazó, 
kezdetben a Tanulmányi Bizottság feladatai-
val foglalkoztam, ahol részt vettem a teljesítményértékelési terv ütemezésében, a vizsgarend 
ellenőrzésében, a mintatanterv felülvizsgálatában és a hallgatói kérdések megválaszolásában.

 Nem sokkal tanácskozási jogú taggá válásom után a Képviselet bizalmat szavazott ne-
kem a külügyi referensi pozícióban, ahol motiváltan kezdtem neki a feladatoknak, mivel 
rengeteg kihasználatlan lehetőséget láttam a területen. Feltörekvő területnek számít a kül-
ügy, mivel az Egyetemünk nyitott a nemzetközi kapcsolatokra. Egyre könnyebb szakmai 
tapasztalatot szerezni külföldön és egyre több programban tudunk részt venni. A jövőben 
szeretném, hogy a külügy bizottságként működjön, így a Bizottság tagjai tapasztalatukkal 
és tudásukkal segítenék a terület fellendítését. Hangsúlyt szeretnék fektetni az idegen nyel-
ven tanulás akkreditációjára és a külföldi hallgatók tájékoztatására. 

Az előző félévben részt vettem a Kari BME és a Szakmai ösztöndíj és a Rendszeres szo-
ciális ösztöndíj pályázatok elbírálásában. Bíráltam ERASMUS+, illetve EELISA tanulmá-
nyi ösztöndíj pályázatokat.

Az elmúlt időszakban főleg a Kollégiumi Bizottság munkáját segítettem, ahol részt vet-
tem a kollégiumi férőhelyosztásban és szobabeosztásban, mind gólyák mind felsőbb évesek 
számára. Segítettem az őszi költözés lebonyolítását, kiemelten a gólyák beköltözését.

A jövőben főleg a külügyi, a kollégiumi és az oktatási terület működését és fejlődését 
szeretném segíteni, illetve itt projekteket véghez vinni. Remélem, hogy a leírtak tudatában 
megtiszteltek bizalmatokkal!

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Gépészmérnök BSc
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Nyilas Zoltán

Sziasztok!
Nyilas Zoltán vagyok, másodéves gépész-

mérnök alapszakos hallgató. Miután megér-
keztem az egyetemre, hamar világossá vált, 
hogy ugyan el lehet végezni az egyetemet 
egyedül, de nem érdemes. Ennek tudatában 
fedeztem fel a lehetőségeket a körök napján. 
Itt találkoztam először a Képviselettel, ahol 
már az elején felkeltették az érdeklődésemet. 
Ebből a felindulásból jelentkeztem a Gólyata-
nács programba, ahol még jobban megismer-
tem a HK működését, illetve annak feladata-
it. Az itt megszerzett tudást tovább szerettem 
volna gyarapítani, így leadtam a tanácskozási 
jogú pályázatot, és idővel megkaptam a bizal-
mat a többi képviselőtársamtól.

Eddigi ittlétem alatt főként két Bizottság 
munkáját segítettem. Már a Gólyatanács program alatt nagyon megtetszett a Tanulmányi 
terület, így még friss Képviselőként részt vettem különböző projektek megvalósításában. 
Ezen felül a Tanulmányi Bizottsági üléseken aktívan részt szoktam venni, ahol legjobb tu-
dásom, illetve hallgatói tapasztalataimmal segítem a közös munkát. Emellett az Ösztöndíj 
Bizottság munkáját segítettem nagyobb mértékben. Itt több olyan feladatot is vállaltam, 
ami nagyobb felelőséggel jár, ezzel jobban beletanulva a területbe. Tevékenységeim között 
részt vettem tanulmányi ösztöndíj osztásban, MŰEPER pályázati űrlapok készítésében, 
illetve különböző ösztöndíjak kezelésében. A nyár folyamán részt vettem karunk nagyobb 
eseményein, ezzel is ápolva a nagy hagyományokkal rendelkező szokásainkat. Itt próbáltam 
minél közelebb kerülni az emberekhez, hiszen ez a feladat bizalom nélkül nem elvégezhető.

A jövőt tekintve továbbra is szeretnék minél többet tanulni minden egyes területről, ez-
zel is támogatva a szakmai felkészültségemet. Terveim között szerepel folytatni az eddig 
említett Bizottságokban a munkámat, hiszen ezekben a témákban érzem magam olyan 
célratörőnek, hogy az elvégzett munkámmal a hallgatóságot tudjam szolgálni, ami mind 
minőségben, mind átláthatóságban megfelelő.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki elolvasta a bemutatkozásomat, és bízom benne, 
hogy sikerül elnyerni bizalmatokat!

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Gépészmérnök BSc
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Beiratkozás éve: 2019
Szak: Gépészmérnök BScOdus Máté

 
Sziasztok!

A nevem Odus Máté, de legtöbben csak 
Odusként ismerhettek. Idén kezdem a hete-
dik félévemet, mint gépészmérnök hallgató, 
épületgépész specializáción. Magamat egy 
pontos, segítőkész és céltudatos emberként 
tudnám leginkább jellemezni.

Már a Gólyatáborban eldöntöttem, hogy 
mindenképpen szeretnék részese lenni a gé-
pészkari közéletnek, főként a rendezvényszer-
vezés keltette fel a figyelmemet, ezért még 
gólya koromban jelentkeztem a Kari Ren-
dezvény Bizottságba (továbbiakban KRB). A 
KRB által képviselt értékek, mint például ösz-
szetartás, problémamegoldás, kreativitás mind 
hozzájárultak a személyiségem fejlődéséhez. 
Már a legelső pillanattól részt vettem az összes 
rendezvény szervezésében A kart érintő legmeghatározóbb rendezvények alatt, mint például 
a Gólyatábor és a SLIP napfelelős voltam, ami azt jelenti, hogy mindkét rendezvény egy-egy 
napján koordinátori szerepet kaptam, én feleltem az adott napi programokért, valamint fel-
adatokért és a többi szervező irányításáért.

2021-ben jelentkeztem elsőnek Képviselőnek, hogy segíthessem a Hallgatókat bármely 
területen és minél színesebb programokat tudjak szervezni. Munkám nagyrészét a rendez-
vény bizottság munkájának segítése és a KRB vezetése töltötte ki. Az összes rendezvényen 
én voltam a másik főszervező, ezek mellett márciusban lettem a Szponzor Csoport veze-
tője, ahol lehetőségem nyílt vezetői szerepben kipróbálni magamat, az elmúlt időszak alatt 
több nagyobb céggel is sikeres megállapodást írtunk alá, ami mind a kari közélet, mind pe-
dig a rendezvények színvonalát nagyban növelte. A következő évben mindenképpen sze-
retném a Rendezvény Bizottság vezetését elvállalni, illetve a Szponzor Csoport irányítását 
tovább folytatni, mivel ez a két terület szorosan összekapcsolódik és szeretném még jobban 
kiaknázni a területekben rejlő lehetőségeket. 

Ha megtiszteltek a bizalmatokkal, akkor tapasztalataimat felhasználva fogom a Rendez-
vény Bizottságot vezetni azért, hogy Ti még több izgalmas és király rendezvényen vehesse-
tek részt, és így új ismerősöket, barátokat szerezzetek az egyetemi éveitek alatt. 
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Pogácsás Panna

Sziasztok!
A nevem Pogácsás Panna, de a legtöbben 

Pogiként ismerhettek. Szeptemberben kezd-
tem a második félévemet gépészeti model-
lezés mesterszakon. Az egyetemen eltöltött 
éveim megtanították nekem, hogy mennyi-
re fontos a hallgatói közösség, ennek segíté-
se különböző kérdésekben és természetesen a 
közösség építése.

A Képviselethez már gólya korom óta 
közvetetten kapcsolódok, hiszen 2018-ban 
jelentkeztem a Képviselet külső bizottságá-
ba, a Kari Rendezvény Bizottságba. Ez idő 
alatt megtetszett az egyedülálló gépészkari 
közélet, illetve a személyi fejlődés lehetősé-
ge. Mivel szerettem volna magasabb szintre 

emelni rendezvényszervezési feladataimat, illetve érdekeltek a Képviselethez kapcsolódó 
egyéb tevékenységek, így 2020-ban jelentkeztem először hallgatói képviselőnek. Elein-
te Szponzor Csoport vezetői pozíciót töltöttem be, mely során lehetőségem nyílt külső 
támogatókkal való egyeztetésre, illetve támogatások segítségével a rendezvények színvo-
nalának növelésére. 

2021 októberétől a Rendezvény Bizottság vezetői, ezzel szoros összefüggésben a Kari 
Rendezvény Bizottság vezetői pozícióját tölthettem be a Képviseletben. Ez idő alatt ki-
emelkedően sok rendezvényt szervezhettem a hallgatóknak, hiszen igyekeztem bepótol-
ni az elmúlt évek kimaradásait. Lehetőségem nyílt a két legfőbb gépészkari rendezvény 
főszervezőjének lenni, melyek a SLIP – Gépészkari Napok és Gólyatábor.

Az elmúlt két év sikerei és megpróbáltatásai után szeretném tovább folytatni képviselői 
tevékenységemet. A jövőben a Gazdasági Bizottság feladatait szeretném teljeskörűen el-
látni a rendezvények költségvetéseinek összeállításától, az öntevékeny körök támogatásán 
keresztül, a Bizottság munkájának koordinálásáig. A Gazdasági Bizottságnak két éve aktív 
tagja vagyok, így több feladatban is tudtam már szerepet vállalni. Éppen ezért úgy érzem 
megfelelően el tudnám végezni a pozícióval járó feladatokat. Ezen kívül szeretnék a Kép-
viselet többi területébe is besegíteni, különös tekintettel az utánpótlás nevelés, a szociális 
bírálás és a PR bizottsági feladatok maradéktalan ellátásába. 

Remélem bizalmat szavaztok számomra, hogy a továbbiakban is segíthessek nektek az 
egyetemi éveitek során!

Beiratkozás éve: 2022
Szak: Gépészeti modellezés MSc
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Szász Zsolt
 
Sziasztok, kedves gépész 
hallgatók!

Szász Zsolt vagyok, bár a közösségek-
ben főként a Zsoci vagy Zsoca megnevezé-
semmel találkozhattok. Jelenleg harmadévét 
kezdő mechatronikai mérnök hallgató va-
gyok és emellett már közel egy éve teljesál-
lású hallgatói képviselő a gépészkaron.

A munkámmal közelebbről akkor talál-
kozhattatok, ha adtatok már le valamilyen 
ösztöndíjat, hiszen a képviseleten belül ez az 
a terület, aminek az időm fő részét szentelem. 

Ösztöndíj Bizottság vezetőként a felada-
taim közé tartozott a tanulmányi ösztöndíjjal 
kapcsolatos teendők ellátása, illetve a GHK 
által kezelt ösztöndíj pályázatok lebonyolítá-
sa, legyen az akár a KBME, Közéleti, Közösségi, Rendezvényszervezői vagy Sportösztön-
díj.

Az utóbbi időben a bizottság munkája kibővült az új pályázat elbírálási rendszer (MŰ-
EPER) általános ösztöndíjakra történő kiterjesztésével járó teendők ellátásával is, mely-
nek eredményeként a közeljövőben várhatóan ebben az átláthatóbb és könnyen kezelhető 
rendszerben tudnak majd futni a pályázatok. Ennek fényében az elmúlt félévben szerepet 
vállaltam a rendszer tesztelésében is, hogy segítsem ezt a folyamatot. Ezalatt úgy érzem, 
kellő tudással vérteztem fel magam, hogy az előttünk álló kérdésekben és megoldásra váró 
problémákban helyt tudjak állni.

Eddig is igyekeztem a Hallgatói Képviseleten keresztül szerzett tudást minden le-
hetséges módon a gépész hallgatók javára fordítani, ugyanezen ok által vezérelve a jövő-
ben is szeretném tovább folytatni a fent említett tevékenységem a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet kötelékében. 

Jelenleg fő célom, hogy egy stabil és egységes rendszert hagyjak magam után, amiben 
mind a hallgatók, mind pedig a jövőbeli képviselők oldaláról zavartalanul tudnak majd zaj-
lani a gépészkaron az ösztöndíj pályázatok. Ennek érdekében a jövőben szeretnék arra is 
hangsúlyt fektetni, hogy veletek, hallgatókkal megismertessem ezt az új rendszert.

Őszintén bízom abban, hogy a jövőben sikerül mindezt elérni és ezáltal megszolgálni az 
esetleges bizalmatokat!

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki elolvasta a bemutatkozásom. Bízom abban, 
hogy a fent leírtak ismeretében megtiszteltek a szavazatotokkal!

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Mechatronikai mérnök BSc
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Szilvási Márton

Sziasztok!
Szilvási Márton vagyok, becenevemen 

egyszerűen csak Szilva, jelenleg a 4. féléve-
met kezdtem meg a mechatronika mester-
képzésen. Ha pár szóban akarnám magamat 
jellemezni, akkor azt mondanám, hogy egy 
precíz és céltudatos ember vagyok, aki min-
den pillanatban megpróbál a többiek arcára 
mosolyt csalni.

Már gólya korom óta igyekszem részt ven-
ni 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 Gépész-
kar 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 célom mindig 
is az volt, hogy biztosítsam, a gólyák is ugyanazt ismerjék és tapasztalják meg, mint amibe 
én beleszerettem.

Az elmúlt két évben már a Hallgató Képviselet sorát erősítettem, mely során részt vettem 
a Tanulmányi és Oktatási, Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottságok tevékenységében. Ezen fe-
lül az év során elláttam a szakkollégiumi kapcsolattartó feladatkörét, illetve tavaly decem-
ber óta az ösztöndíj referensi pozíciót töltöm be, vezetve az Ösztöndíj Bizottság munkáját.

Az előző ciklusban igyekeztem a Képviselet által rám bízott feladatokat maximálisan 
ellátni, többek közt vezettem az öntevékeny körök értékelési rendszerének felülvizsgála-
tát, illetve a teljesítmény alapú ösztöndíjak pályázati kiírásának a felülvizsgálatát. Ezen 
felül kiemelendőnek tartom még, hogy az Ösztöndíj Bizottság eddig sikeresen vette a 
MŰEPER felületére való átállás összes akadályát.  Amennyiben bizalmat szavaztok ne-
kem, úgy szeretném folytatni a már megkezdett tevékenységemet, valamint véglegesíteni 
és lezárni a már megkezdett projekteket.

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat, és bízom benne, hogy sikerült elnyer-
nem a bizalmatokat, hogy a HK tagjaként továbbra is a ti érdekeiteket képviselhessem!

Beiratkozás éve: 2021
Szak: Mechatronikai mérnök MSc
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Tóth Dániel Csaba
 
Sziasztok!

Tóth Dániel Csaba vagyok, harmadéves 
gépészmérnök hallgató a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen. 

A balatonlellei gólyatáborban a tankörve-
zetői foglalkozásokon hamar felkeltették az 
érdeklődésemet az egyetemmel kapcsolatos 
ismeretek és információk, amelyeket a későb-
biekben jobban el szerettem volna mélyíteni 
egyetemi éveim alatt. Ezért jelentkeztem a 
Gépészkari Hallgatói Képviselet által szer-
vezett Gólyatanács programsorozatba, ahol 
a heti rendszerességgel megtartott foglalko-
zásokon részletesebb betekintést nyertem az 
egyetem felépítéséről és működéséről. 

A Campus bemutatását követően a Képvi-
selet különböző területeiről érkező bizottsági referensek és vezetők tartottak foglalkozáso-
kat a teendőikről. Ekkor lepődtem meg a legjobban, hogy a képviselet tagjai tanulmányaik 
mellett nagyon sokat segítenek a hallgatóknak, legyen szó a tanulmányi kérvényeknek a vé-
leményezéséről, a kollégiumi beköltözések koordinálásáról vagy a pályázatok elbírálásáról.

Az utána következő szemeszterekben rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bírál-
tam a Szociális Bizottság tagjaival, illetve a vizsgarend összeállításában, a tanulmány telje-
sítményértékelési terv ellenőrzésében és a mintatantervek felülvizsgálatában segédkeztem 
a Tanulmányi és Oktatási Bizottsággal. Az említett két területen kívül a heti rendszeres-
séggel megtartott bizottsági és képviseleti üléseken vettem részt, ahol nagyobb betekintést 
nyertem a Képviselet és a Bizottságok egységes működésébe. 

Az elmúlt egy évben szerzett tapasztalataim alapján a Szociális Bizottság koordiná-
lásával, feladatköreivel és munkásságaival szeretnék foglalkozni, hogy a pályázás során a 
pályázók és a bírálók a lehető legegyértelműbben tudjanak egymással kommunikálni a 
MŰEPER felületén keresztül. Ezen kívül még a Tanulmányi és Oktatási és az Ösztöndíj 
Bizottság munkáit szeretném segíteni.

Ezek alapján szeretném a gépészkari hallgatókat és a képviselet munkáját továbbra is 
segíteni, érdekeiben támogatni a következő időszakban.

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad a bemutatkozásomat, és remélem, bizalmat sza-
vaztok nekem, hogy az eddigi munkámat tovább folytathassam. 

Beiratkozás éve: 2020
Szak: Gépészmérnök BSc
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A GHK feladata
A Hallgatói Képviselet számos feladatot lát el. Tagjai delegáltak a különböző kari és 

egyetemi bizottságokba, valamint önmaga is számos bizottságot működtet. Ezek a leg- 
fontosabb területeket ölelik fel, amelyekért a bizottságok vezetői felelősek. A legfontosabb 
posztokról és feladatkörökről az alábbiakban olvashatsz:

• Elnök: feladata a GHK tevékenységének szervezése, kapcsolattartás a kar vezeté- 
 sével, számos kari bizottság delegált tagja

• Alelnök: elnök munkáját segítő személy
• EHK delegáltak (2 fő): az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe minden kar 2 főt de- 

 legálhat; az egyetemi szintű, karokon átívelő feladatok elvégzése és a kapcsolattar- 
 tás a feladatuk

• Tanulmányi és Oktatási Bizottság: zárthelyi- és vizsgaütemezés készítése, Neptun 
 rendszerben leadott kérvények bírálása, hallgatói kérdések megválaszolása és prob- 
 lémák kezelése, részvétel a képzések felülvizsgálatában

• Kollégiumi Bizottság: kollégiumi felvételi, költözés lebonyolítása, kollégiummal  
 kapcsolatos napi ügyek kezelése

• Ösztöndíj Bizottság: kari ösztöndíjak koordinálása, ezek közül a legtöbb hallgatót  
 érintő a tanulmányi ösztöndíj

• Szociális Bizottság: szociális pályázatok leadásának és bírálásának szervezése
• Rendezvény Bizottság: kari hallgatói rendezvények megszervezése
• Gazdasági Bizottság: pénzügyi elszámolás, öntevékeny körök, kari hallgatói köz- 

 élet gazdasági hátterének biztosítása
• PR Bizottság: kapcsolattartás, felmérések készítése és kiértékelése
• Iroda felelős: Hallgatói Iroda üzemeltetése, fogadóidő szervezése
• Sport referens: Sporttal kapcsolatos ügyek intézése, sportrendezvények szervezése

 
További információk

Kérjük, hogy szavazatod leadása előtt tájékozódj, ne csak a bemutatkozó szöveg alap- 
ján dönts. A most záruló ciklus képviselőinek jelenléti statisztikái és beszámolói elérhető- 
ek a GHK weboldalának „Tisztújítás” dobozában. A választással kapcsolatos információk, 
valamint a szavazási helyszínek szintén elérhetőek a weboldalon. A szavazatot online is le-
adhatjátok, a NEPTUN rendszerben az Ügyintézés/Kérdőívek menüpont alatt. 
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