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Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete 
 
 

A BME-n is, mint minden magyarországi felsőoktatási intézményben, működik egy olyan szer-

vezet, amely az egyetem hallgatóinak érdekeit képviseli tanulmányaik során. Ez a hivatalos 

hangvételű megfogalmazás azt takarja, hogy az Egyetem és a Kar vezetése beleszólást enged a 

hallgatóknak a tanulmányaikat befolyásoló tényezőkbe. Ilyenek például a tantervek átalakítása, 

a ZH-k és vizsgák időpontjainak meghatározása, a kollégiumi elhelyezés szabályozása, de akár 

az is, hogy mennyi ösztöndíj és milyen tevékenység jutalmazására kerüljön kifizetésre a hall-

gatóknak, ehhez természetesen mindig figyelembe kell venni hatályos törvényeket és szabályo-

zásokat is. Emellett a BME számos lehetőséget biztosít a hallgatók szabadidejének eltöltésére, 

sportolásra, közösségi rendezvényekre vagy bulikra, hogy az egyetem polgárai igazán összeko-

vácsolódhassanak. Az ilyen programok szervezésében és lebo-

nyolításában is nagy szerepet vállalnak a hallgatók. Továbbá a 

mi feladatunk a hallgatók folyamatos informálása az aktuális 

eseményekről, új lehetőségekről, az őket érintő változásokról. 

Ezekkel a tevékenységekkel foglalkozik a TTK Hallgatói Kép-

viselete, amit csak HK-ként szoktak emlegetni. A HK lelkes, 

tenni akaró hallgatókból áll, akiket minden évben a TTK-sok vá-

lasztanak maguk közül. 

Annak érdekében, hogy már Ti, gólyák is minél hamarabb megismerkedhessetek ezekkel a le-

hetőségekkel, és hogy lássátok, mi mindenbe lehet beleszólásotok, a Hallgatói Képviselet az 

őszi félév szorgalmi időszakának 4. hetétől kezdve ismeretterjesztő előadásokkal és vitaestek-

kel készül számotokra. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések formájában ismerkedhet-

tek meg velünk és azokkal a konkrét problémákkal, amikre megoldásokat keresünk, vagy azok-

kal a témakörökkel, amikkel nap, mint nap foglalkozunk. A résztvevőket teával, rágcsálni va-

lóval és izgalmas témákkal várjuk, aki pedig komolyan érdeklődik és szeretné kivenni a részét 

a munkából, annak erre is lehetőséget biztosítunk. 

 

  

Témakörök: 

 Bemutatkozás 

 Oktatásszervezéssel és tanulmányokkal 

kapcsolatos információk 

 Ösztöndíjak és juttatások 

 Közélet, Kollégium, Sport 

 Rendezvények, Gazdaság, PR 
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Képviselőink 
 

 

 

 
Asztalos András 

Emlékeztetővezető 
HK titkár  

Asztalos András vagyok, másodéves Matematika BSc-s hallgató, 

a Hallgatói Képviselet titkára és emlékeztetővezetője. Feladatom 

a többi képviselő munkájának segítése az adminisztratív felada-

tok ellátásával. Céljaim az általános segítségnyújtás és a felme-

rülő problémák hatékony kezelése mind a képviselet, mind a Kar 

hallgatói számára. Tehát ha kérdésetek van, forduljatok hozzám 

bizalommal! 

 

 
Barabás Zoltán 

EHK delegált 

Barabás Zoltán vagyok, Matematikus MSc szakos hallgató. 2016 

áprilisa óta én vagyok a karunk egyik EHK delegáltja. Az Egye-

temi Hallgatói Képviseleten belül két éve töltöm be az alelnöki 

pozíciót. Jelenleg az EHK tagjait, illetve a KHK-k elnökeit koor-

dinálom, továbbá felügyelem, hogy minden ránk, hallgatói képvi-

selőkre bízott feladat el legyen végezve a kívánt minőségben az 

előre megadott határidőre. Mindezen felül a képviselők tovább-

képzéseinek szervezésével, illetve a hallgatókat egyetemi szinten 

érintő szabályzatok változtatásánál a hallgatói jogok megszilárdí-

tásával, esetleges bővítésével foglalkozom. 

 

 
Bocsárdi Ábel Gergely 

PR referens 
Kari lap felelős 

Bocsárdi Gergő vagyok, másodéves Matematika BSc-s hallgató. 

A Hallgatói Képviseletbe a 2019-es tisztújítással kerültem. Jelen-

leg a PR és a “Pikkász-felelős” pozíciókat töltöm be. Célom, 

hogy minél gördülékenyebbé tegyem az információáramlást a 

hallgatók és a különböző szervezetek között, hogy semmiképp se 

maradjatok le semmilyen lehetőségről vagy programról. A nyom-

tatott sajtó nagyon különleges helyet foglal el a szívemben, így 

törekedni fogok a Képviselet és a Pikkász minél hatékonyabb és 

gyümölcsözőbb együttműködésére, hogy az újság minden szüksé-

ges lehetőséget megkapjon ahhoz, hogy továbbra is könnyedén 

hozhassa a megszokott magas minőséget. Ha bármilyen kérdése-

tek van, vagy segíthetek valamiben, keressetek bátran bármilyen 

platformon, vagy a KTK228-ban! 
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Dáni Eszter 

Szociális referens 
Ösztöndíj referens 

Dáni Eszter vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató. 

A 2019-es Tisztújítás alkalmával kerültem be a HK mandátumos 

tagjai közé, és március 13-án a TTK Hallgatói Képviselet megvá-

lasztott Ösztöndíj, illetve Szociális referensének. A gólyahét óta 

követem figyelemmel a HK tevékenységeit, és igyekszem jelen 

lenni minél több közösségi programon, valamint tagja vagyok a 

WJSz Programszervező munkacsoportjának. Szociális referens-

ként a Szociális Bizottság vezetője vagyok, így a rendszeres szo-

ciális ösztöndíj pályázataitok bírálásában is részt veszek. Bármi-

lyen felmerülő kérdés esetén keressetek bátran! 

 

 
Gerner Alexandra 

Elnök 
 

Gerner Alexandra vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos 

hallgató. 2018 márciusától tevékenykedek a Képviseletben. Kez-

detben rendezvényszervezéssel és PR tevékenységekkel foglal-

koztam, majd bekapcsolódtam egyéb, területemtől független pro-

jektekbe is. Idén a Képviselet az alakuló ülésén megválasztott el-

nökének, így a következő ciklusban én töltöm be ezt a pozíciót. 

Bármilyen kérdés esetén keressetek bátran! 

 

 

 
Holl Viktor 

Informatikai felelős 

Holl Viktor vagyok a Hallgatói Képviselet Informatikai felelőse. 

Feladatom az informatikai rendszerek korszerű állapotban tartása, 

ellenőrzése illetve bővítése. A jelenlegi nagy projektem a kvan-

tumgenerátor újra élesztése, az emberek felvétele és az archív fáj-

lok feltöltése folyamatosan zajlik. Bármilyen kérdésetek bátran 

keressetek! 
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Horváth Levente 

Kari közéleti felelős 

Horváth Levente vagyok harmadéves Fizika BSc szakos hallgató. 

A Hallgatói Képviseletben a Kari Közéleti felelős posztját töltöm 

be. Célom ez idő alatt, hogy közelebb hozzam egymáshoz az ön-

tevékeny köröket és a Szakkollégiumot, valamint, a hallgatói igé-

nyek felmérése után az olyan tevékenységek számára, amiket je-

len pillanatban még egy körünk sem képvisel, de lenne rá igény, 

létrehozni a megfelelő platformot. Természetesen ehhez szükség 

van motivált hallgatókra, így, ha van ötleted, hogy mire van szük-

sége a TTK közéletének, keress meg nyugodtan! 

 

 
Jeczkó Levente 
Sport referens 

A nevem Jeczkó Levente, másodéves Fizika Bsc szakos hallgató 

vagyok. Mostantól a sport referensi posztot töltöm be a TTK 

Hallgatói Képviseletben. Nagy örömömre szolgál, hogy bekerül-

hettem a tanácskozási jogú tagok közé. A sport mindig is kulcs-

fontosságú szerepet töltött be az életemben, így örömmel színesí-

tem a hallgatók sport életét. A sport mellett még az Oktatási Bi-

zottság munkájában veszek részt. Bármi kérdés esetén keressetek 

bizalommal! 

 

 
Juhász Adél 

Oktatási referens 
Külügyi felelős 

Juhász Adél vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hall-

gató, egy éve hallgatói képviselő. Ismét a matematika szakcsoport 

oktatási referensének választott a képviselet, illetve ezúttal bizal-

mat szavaztak nekem az Oktatási Bizottság vezetőjeként is. Akár 

oktatással, akár bármi mással kapcsolatban nyugodtan keressetek 

bátran! 
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Kovács Szilvia 

 

Kovács Szilvia vagyok, Matematikus MSc szakos hallgató. Öt 

éve veszek részt a Hallgatói Képviselet munkájában, ez idő alatt 

számos területen tevékenykedtem a Képviseletben. Két évig vol-

tam a Képviselet elnöke, négy évet foglalkoztam gazdasági 

ügyekkel és segédkeztem a juttatási-térítési feladatok ellátásában 

is. A következő ciklusban szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a 

Hallgatói Képviselők továbbképzésére és utánpótlására. Továbbá 

aktívan részt veszek a Gazdasági Bizottság, Rendezvényszervező 

Bizottság és Stratégiai Bizottság munkájában. Bármilyen problé-

mával forduljatok bizalommal hozzám! 

 

 
Lestyan Bence 

Alelnök 

Lestyan Bence vagyok, végzős Matematika BSc-s hallgató. 2016 

nyarán az akkori Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagjának 

választatott. A következő bő fél évben voltam a HK sportrefe-

rense, PR referense, majd rendezvényfelelőse is. 2017 márciusá-

tól a Hallgatói Képviselet elnöki posztját töltöttem be két ciklu-

son keresztül. Az idei alakuló ülésen a HK megszavazott a Kép-

viselet alelnökének, így a következő időszakban a feladatom és a 

célom, hogy a szervezet munkáját könnyebbé tegyem, illetve 

hogy segítsek a jelenlegi elnöknek. Forduljatok bizalommal hoz-

zám! 

 

 
Magyar Boglárka 

Alelnök 
Gazdasági referens 

Magyar Boglárka vagyok, másodéves Matematika BSc szakos 

hallgató. 2018 novemberében jelentkeztem a Képviselet Tanács-

kozási jogú tagjának, idén márciustól pedig mandátumos képvise-

lőként folytathatom a munkám. Az alakuló ülés alatt a HK meg-

tisztelt bizalmával, így magaménak tudhatom a gazdasági refe-

rensi és az alelnöki posztokat. Célom egy összetartó közösség ki-

építése, valamint, hogy a Képviselet utánpótlással és gazdasággal 

kapcsolatos feladatai gördülékenyen folyhassanak. Bármi kérdés-

sel forduljatok hozzám bizalommal. 
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Módos Dávid 
EHK delegált 

Módos Dávid vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. Két éve 

kerültem be a Hallgatói Képviseletbe akkor még tanácskozási 

jogú tagként. Az elmúlt két évben a kar középiskolásoknak szánt 

programjainak szervezésével foglalkoztam. Az idei évben EHK 

referensi pozíció betöltésére kaptam bizalmat a képviselőtársaim-

tól. Elsődleges célom az EHK bizottságaiban való folyamatos 

részvétel és a képviselet segítés! 

 

 
Oroszki Norbert Mihály 

Oroszki Norbert Mihály vagyok, harmadéves fizika alapszakos 

hallgató. 2018 óta vagyok a Képviselet tagja, ezalatt már több po-

zícióban is kipróbáltam magam. Voltam sport referens, külügyi 

felelős, HK titkár és EHK delegált is. Bármilyen kérdésetek van, 

bátran kereshettek! 

 

 

 
Pázmán Előd 

Rendezvényfelelős 

A nevem Pázmán Előd, Fizika BSc szakos hallgató vagyok. Az 

idei tisztújításon bizalmat szavaztak nekem, így most már mandá-

tumos tagja vagyok a Hallgatói Képviseletnek. Én töltöm be a 

Képviseleten belül a rendezvényfelelős pozícióját. Feladatom a 

Rendezvényszervező Bizottság segítségével megszervezni és le-

bonyolítani a kari rendezvényeinket. 

 

 
Schmidt Beáta 

Kollégiumi referens 

Schmidt Beáta vagyok, mester gólya hallgató. A Hallgatói Képvi-

seletbe a 2019-es tisztújítással kerültem be. A kollégiumi refe-

rensi posztot töltöm be, valamint én vagyok a Kari PR Bizott-

ságba delegált tag. Ha bármiben a segítségetekre lehetek, keresse-

tek bátran! 
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Zoller Zita 

Zoller Zita vagyok másodéves Matematika BSc szakos hallgató, 

és november óra vagyok tanácskozási jogú tagja a Hallgatói Kép-

viseletnek. Korábban az emlékeztetővezető poszttal segítettem a 

képviseletet. Jelenleg aktívan részt veszek az Oktatási Bizottság 

munkájában és továbbra is ezzel szeretnék nagyrészt foglalkozni. 
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Elérhetőségünk: 

 

A Hallgatói Képviselet Irodája: Kármán Tódor Kollégium 013-as szoba 

(1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11. Kármán Tódor Kollégium) 

Fogadóóra: Szorgalmi- és vizsgaidőszakban szerdánként 18:00-21:00 

Honlap: ttkhk.bme.hu 

HK e-mail-címe: ttkhk@lists.ktk.bme.hu 
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