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BME Természettudományi Kar  

Hallgatói Képviselete 

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

amely az egyetem hallgatóinak érdekeit képviseli tanulmányaik során. Az Egyetem és a Kar vezetése 

beleszólást enged a hallgatóknak a tanulmányaikat befolyásoló tényezőkbe. Ilyenek például a tan-

tervek átalakítása, a ZH-k és vizsgák időpontjainak meghatározása, a kollégiumi elhelyezés szabá-

lyozása, de akár az is, hogy mennyi ösztöndíj és milyen tevékenység jutalmazására kerüljön kifize-

tésre a hallgatóknak, ehhez természetesen mindig figyelembe kell venni hatályos törvényeket és 

szabályozásokat is. Emellett a BME számos lehetőséget biztosít a hallgatók szabadidejének eltölté-

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

vácsolódhassanak.  

Ezeket a feladatokat az egyes karok Hallgatói Képveseletei (HK-k) látják el, valamint az őket 

összefogó Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK). A teljesség igénye nélkül, a HK egy hallgatókból 

álló szervezet, ami a hallgatókért tevékenykedik. A mi feladatunk a hallgatók folyamatos informálása 

az aktuális eseményekről, új lehetőségekről, az őket érintő változásokról.  

A HK lelkes, tenni akaró hallgatókból áll, akiket minden évben a TTK-sok választanak maguk 

közül. Annak érdekében, hogy már Ti, gólyák is minél hamarabb megismerkedhessetek ezekkel a 

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

félév szorgalmi időszakának 4. hetétől kezdve ismeretterjesztő előadásokkal és vitaestekkel készül 

számotokra. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések formájában ismerkedhettek meg velünk 

és azokkal a konkrét problémákkal, amikre megoldásokat keresünk, vagy azok-kal a témakörökkel, 

amikkel nap, mint nap foglalkozunk. A résztvevőket teával, rágcsálni valóval és izgalmas témákkal 

várjuk, aki pedig komolyan érdeklődik és szeretné kivenni a részét a munkából, annak erre is lehe-

tőséget biztosítunk. 

Most pedig engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk nektek egy pár mondatban leírjuk, hogy kik 

vagyunk és a képviseleti munka mely területein foglalatoskodunk. 
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Képviseletünk tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andorfi István vagyok, másodéves Fizika BSc szakos hallgató. 

A Képviseletbe a 2020-as tisztújítás alkalmával kerültem be. Je-

lenleg nincsen posztom a HK-ban, ennek ellenére bármilyen 

problémátokkal fordulhattok bátran hozzám, elsősorban az ok-

tatással kapcsolatos kérdésekben. Tagja vagyok a Wigner Szak-

kollégiumnak, illetve én vagyok a BME PikkÁsz kari lap főszer-

kesztő-helyettese. 

 

 

 

Asztalos András vagyok, harmadéves Matematika BSc-s hall-

gató. A Hallgatói Képviseletbe a 2018 őszén kerültem be, és 

jelenleg a HK rendezvényfelelőse vagyok. Fókuszomban legin-

kább a kari közélet áll. Imádom, ahogy mi hallgatók egy nagy 

élő, lélegző közösséget alkotunk. Ha bármilyen kérdésetek van, 

vagy segíthetek valamiben, keressetek bátran bármilyen platfor-

mon, vagy a Kármán koliban, és ha esetleg nem tudok segíteni, 

akkor biztosan ismerek valakit, aki igen. 

 

 

Dáni Eszter vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hall-

gató. 2019 márciusa óta vagyok a Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletének mandátumos tagja, ahol főként a jut-

tatások területével foglalkoztam az ösztöndíj és szociális refe-

rensi posztokat betöltve. Ezenkívül segítettem az általános fel-

adatkörökben, a rendezvényszervezésben, valamint részt vet-

tem az utánpótláskeresésben is. 2020. március 16-án Képvise-

letünk megválasztott az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyik 

TTK-s delegáltjává.  

ANDORFI ISTVÁN  andorfi.istvan@ttkhk.hu 

ASZTALOS ANDRÁS  asztalos.andras@ttkhk.hu 

DÁNI ESZTER  dani.eszter@ttkhk.hu 
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Felber Benedek, másodéves Matematika BSc szakos hallgató 

vagyok, a Hallgatói Képviselet HK titkára. Feladatom az iroda 

rendben tartása, az iktatás, és a képviselet segítése. Bármilyen 

kérdésetek van, keressetek bátran!   

 

 

 

 

 

 

 

Gerner Alexandra vagyok, elsőéves Alkalmazott Matematikus 

MSc szakos hallgató. 2018 márciusa óta vagyok a Hallgatói 

Képviselet mandátumos tagja. Kezdetben rendezvényszerve-

zéssel és PR tevékenységekkel foglalkoztam, majd 2019 márci-

usában a Képviselet megválasztott elnökének és immáron má-

sodik ciklusomat kezdtem meg a Képviselet vezetőjeként. Fő 

feladataim közé tartozik a Dékáni Hivatallal való kapcsolattar-

tás, valamint a Képviselet koordinálása. Emellett szociális pá-

lyázatokat is rendszeresen szoktam bírálni.  

 

 

Kránitz Péter másodéves Fizika BSc szakos hallgató vagyok, a 

Hallgatói Képviselet Kari Közéleti felelőse. Feladatom, hogy a 

kari öntevékeny körök és a Szakkollégium közötti kapcsolatot 

erősítsem, a munkájukat segítsem. Bármilyen kérdésetek van 

keressetek bátran! 

GERNER ALEXANDRA  gerner.alexandra@ttkhk.hu 

FELBER BENEDEK  felber.benedek@ttkhk.hu 

KRÁNITZ PÉTER  kranitz.peter@ttkhk.hu 
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Lestyan Bence vagyok, Matematika MSc-s hallgató a TTK-n. 

2016 nyarától kezdve tagja vagyok a Hallgatói Képviseletnek, 

melynek egy rövid ideig rendezvényfelelőse, PR felelőse, elnöke 

és alelnöke voltam. Jelenleg a HK egyik EHK delegáltjaként, 

egyetemi oktatási ügyekkel foglalkozom. Bármilyen kérdéssel 

kapcsolatban keressetek bátran!  

 

 

 

 

 

Magyar Boglárka vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. 

2018 novembere óta vagyok a képviselet tagja, jelenleg alelnök-

ként és gazdasági referensként tevékenykedem, illetve én va-

gyok a 2020-as gólyatábor TTK-s főszervezője. Tagja vagyok 

még a PR, és a Rendezvényző Bizottságnak is, továbbá az előző 

időszakban én voltam felelős a nyílt napok szervezéséért, amit 

idén is szeretnék folytatni. Az imént felsorolt területekhez tar-

tozó kérdéskörökben biztosan tudok segítséget nyújtani, de 

bármilyen más kérdéssel forduljatok hozzám bizalommal! 

 

 

Magyar Róbert Attila vagyok, szeptembertől másodéves Fizika 

BSc-s hallgató. 2020 márciusában csatlakoztam a Hallgatói 

Képviselethez, ahol jelenleg a Sport- és PR referensi pozíciókat 

töltöm be. Bármilyen kérdésetek van, keressetek bátran!

LESTYAN BENCE  lestyan.bence@ttkhk.hu 

MAGYAR BOGLÁRKA magyar.boglarka@ttkhk.hu 

MAGYAR RÓBERT  magyar.robert@ttkhk.hu 
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Mészáros Márton vagyok, másodéves Matematika BSc-s hall-

gató. 2020 márciusa óta vagyok tagja a HK-nak, ahol jelenleg 

informatikai felelősi pozíciót látok el. Ha bármiben segítségre 

van szükségetek, nyugodtan forduljatok hozzám! 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Ynna Ilona vagyok, másodéves matematika BSc-s hall-

gató. A gólyaprogramok folyamán keltette fel az érdeklődése-

met a HK, tetszett a munkásságuk, odaadásuk, ezért határoz-

tam el, hogy én is a csapat részévé szeretnék válni. Idén márci-

usban csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ahol jelenleg a 

KHÖK Kari lap felelőse pozíciót töltöm be, ezenkívül a pályá-

zatokkal is szívesen foglalkozom, így azzal kapcsolatban is ke-

ressetek bátran! :) 

 

 

 

Oroszki Norbert Mihály vagyok végzős Fizika BSc szakos hall-

gató. Jelenleg a Hallgatói Képviselet oktatási referense vagyok, 

többek közt a ZH ütemtervek és a vizsgarendek összeállítása a 

feladatom. Bármilyen oktatással és egyéb kérdéssel kapcsolat-

ban keressetek bátran! 

MÉSZÁROS MÁRTON  meszaros.marton@ttkhk.hu 

NAGY YNNA ILONA  nagy.ynna@ttkhk.hu 

OROSZKI NORBERT MIHÁLY oroszki.norbert@ttkhk.hu 
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Schmidt Beáta vagyok és Számítógépes és Kognitív Idegtudo-

mány MSc-t hallgatok jelenleg. A képviseleten belül én töltöm 

be az egyik alelnöki posztot, továbbá én foglalkozom a kollégi-

umot érintő ügyekkel, mint például a szabályzatok frissen tar-

tása, valamint a férőhelyek kiosztása. Emellett aktív tagja va-

gyok a legtöbb bizottságunknak, hogy minél jobban rálássak a 

képviselet és az egyetem ügyeire, ezen keresztül pedig a ránk 

váró feladatokra. 

 

 

 

Szász Márton vagyok, Matematika alapszakos hallgató. Jelenleg 

emlékeztetővezetőként tevékenykedek a Hallgatói Képviselet-

ben. Ez azt jelenti, hogy az én feladatom rögzíteni a HK ülésein 

elhangzott információkat. Ezen túl tagja vagyok az Oktatási és 

Pályázati Bizottságoknak, szóval ezekben a témákban bármikor 

szívesen segítek, e-mailekre hamar válaszolok. 

 

 

 

 

 

Varga Doroti Napsugár vagyok, 2019 szeptemberében kezdtem 

tanulmányaimat a TTK Matematika BSc szakán. A Hallgatói 

Képviselethez 2020 márciusában csatlakoztam. Jelenleg legin-

kább a kollégiummal kapcsolatos ügyekkel foglalkozom, de 

nyugodtan kereshettek bármilyen kérdéssel. :)

SCHMIDT BEÁTA schmidt.beata@ttkhk.hu 

SZÁSZ MÁRTON szasz.marton@ttkhk.hu 

VARGA DOROTI NAPSUGÁR varga.doroti@ttkhk.hu 
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Zoller Zita vagyok, harmadéves matematika BSc szakos hall-

gató. 2018 novembere óta vagyok Hallgatói Képviselő, ez idő 

alatt sok területtel foglalkoztam. Jelenleg oktatással azon belül 

a matematika szakos hallgatókkal és külüggyel foglalkozom. 

Bármilyen kérdéssel forduljatok hozzám bátran, nagyon sok-

szor segítettem már hallgatótársaimnak a legkülönfélébb té-

mákban. :) 

 

 

Ha vannak kérdéseitek, első körben érdemes meglátogatnotok a honlapunkat, azon belül is ki-

emelten a figyelmetekbe ajánljuk a GY.I.K fület, ahol összegyűjtöttük általában felmerülő kérdése-

ket és igyekeztünk meg is válaszolni őket. De ezen felül se késlekedjetek keresni minket, ha bármi-

lyen további kérdésetek problémátok, esetleg észrevételetek van. 

 

 Üdvözlettel: 

 BME TTK  

 Hallgatói Képviselet  

 

ZOLLER ZITA zoller.zita@ttkhk.hu 
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