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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 

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 hallgatóknak, ehhez természetesen mindig figyelembe kell venni hatályos törvényeket 

és szabályozásokat is. Emellett a BME számos lehetőséget biztosít a hallgatók szabadidejének 

eltöltésére, sportolásra, közösségi rendezvényekre vagy bulikra, hogy az egyetem polgárai igazán 

összekovácsolódhassanak. 

Ezeket a feladatokat az egyes karok Hallgatói Képviseletei (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 azokkal 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 

lehetőséget biztosítunk.  

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

vagyunk és a képviseleti munka mely területein foglalatoskodunk.  
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  ANDORFI ISTVÁN       andorfi.istvan@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Andorfi István vagyok, harmadéves fizika BSc szakos hallgató. Én 

vagyok a HK oktatási referense. Túl nehéz volt a zh? Nem tudtok szót 

érteni az oktatóval? Szeretnétek még egy konzit? Forduljatok hozzám 

bizalommal! Én gondoskodom arról, hogy a zh-itok megfelelő 

időbeosztással készüljenek el, illetve, hogy kényelmesen tudjátok felvenni 

a vizsgáitokat. Forduljatok hozzám (is) bizalommal, egy sör mellett 

bármilyen problémára lehet megoldást találni! 

csuha.boglarka@ttkhk.hu               CSUHA BOGLÁRKA 

Sziasztok! 

Csuha Boglárka vagyok, 2018 óta hallgató a Fizika BSc szakon. A 

Hallgatói Képviselethez 2021 márciusában csatlakoztam, ahol 

mandátumos tagként a Rendezvényfelelős pozíciót töltöm be. Én 

koordinálom a nagyobb kari rendezvények szervezését, többek között én 

vagyok a 2021-es TTK Gólyatábor főszervezője is.  Ha bármi kérdésetek 

van az egyetemkezdéssel vagy a kari közélettel kapcsolatban, keressetek 

nyugodtan. 

      DÉNES GERGŐ           denes.gergo@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Dénes Gergő vagyok, 2020 ősze óta fizika alapképzésen töltöm 

tanulmányaimat. 2021 márciusa óta vagyok tagja a Hallgatói 

Képviseletnek, tanácskozási jogú tagként. Én vagyok a HK 

Sportreferense, a Hallgatói Sportkör (HSK) vezetője. Ha a Sportkörrel - 

vagy igazából bármi HK-s vagy nem HK-s témával - kapcsolatban 

kérdéseitek lennének, keressetek bátran: Ha nem is én vagyok a 

megfelelő ember, tuti megtalálom, aki segíthet. 
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gerner.alexandra@ttkhk.hu          GERNER ALEXANDRA 

Sziasztok! 

Gerner Alexandra vagyok, másodéves Alkalmazott Matematikus MSc 

szakos hallgató. 2018 márciusa óta vagyok a Hallgatói Képviselet 

mandátumos tagja. Kezdetben rendezvényszervezéssel és PR 

tevékenységekkel foglalkoztam, majd 2019 márciusában a Képviselet 

megválasztott elnökének és két évig a HK elnöke voltam. Jelenleg 

alelnöki pozícióban veszem ki a részemet a feladatokból, tehát segítem 

a jelenlegi elnök munkáját és részt veszek a Képviselet belső 

koordinálásában, emellett szociális pályázatokat is rendszeresen szoktam bírálni. Ha bármilyen 

kérdésetek merülne fel, keressetek bizalommal. 

HORVÁTH LEVENTE FERENC     horvath.levente@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Horváth Levente vagyok, 2017 óta vagyok a TTK Fizika BSc hallgatója. 

A HK-ban jelenleg a titkári pozíciót töltöm be, azaz elsődlegesen arról 

gondoskodom, hogy a képviselet munkájához minden feltétel adott 

legyen. Gólyakorom óta mind résztvevőként, mind szervezőként a kari 

közélet aktív része voltam, sok tapasztalatot szereztem, szóval bármilyen 

kérdéssel, problémával nyugodtan kereshettek engem is! 

 

kardos.boldizsar@ttkhk.hu            KARDOS BOLDIZSÁR 

Sziasztok! 

Kardos Boldizsár vagyok elsőéves Fizika MSc szakos hallgató. A 

Hallgatói Képviseletben jelenleg én töltöm be a szociális referens 

pozíciót. Már több, mint egy éve a szociális területtel foglalkozok, ha 

bármilyen kérdésetek van ezzel a területtel vagy mással kapcsolatban, 

keressetek fel bátran, szívesen segítek! 

  

mailto:info@ttkhk.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/


 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013 

tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: info@ttkhk.hu 
web: ttkhk.bme.hu 

 

 

KOVÁCS KÍRA DIÁNA                        kovacs.kira@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Kovács Kíra Diána vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató. 

A Hallgatói Képviseletnek a 2021-es Tisztújítás óta vagyok tanácskozási 

jogú tagja. Jelenleg az emlékeztetővezetői és a KHÖK Kari lap felelősi 

posztokat töltöm be, valamint - többek között - a PR Bizottságban is 

aktívan tevékenykedem. Bármilyen kérdéssel bátran fordulhattok 

hozzám, mindenben szívesen segítek! :) 

 

kranitz.peter@ttkhk.hu                KRÁNITZ PÉTER 

Sziasztok! 

Kránitz Péter harmadéves Fizika BSc szakos hallgató vagyok, 2020 óta a 

Hallgatói Képviselet mandátumos tagja. A tavalyi évben a Kari Közéleti 

felelős és az emlékeztető vezető posztokat vittem, idén az Ösztöndíj 

referens pozíciót töltöm be, ami annyit takar, hogy a hallgatókat érintő 

pályázatokkal foglalkozok, szóval ha bármi kérdésetek van 

ezekkel kapcsolatban, keressetek nyugodtan. 

 

LESTYAN BENCE       lestyan.bence@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Lestyan Bence vagyok, Matematika MSc szakos hallgató a TTK-n. 2016 

nyarától kezdve tagja vagyok a Hallgatói Képviseletnek, melynek egy 

rövid ideig rendezvényfelelőse, PR felelőse, elnöke, alelnöke és EHK 

delegáltja voltam. Jelenleg a HK informatikai felelőseként 

tevékenykedek. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban keressetek bátran! 
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magyar.boglarka@ttkhk.hu           MAGYAR BOGLÁRKA 

Kedves Gólyák!! 

Magyar Boglárka vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. 2018 

novemberében kerültem a TTK Hallgatói Képviseletébe, majd 2019 

márciusban lettem mandátumos tag. Itt elsősorban alelnöki, és 

gazdasági referensi posztokat láttam el, de részt vettem több 

rendezvény szervezésében, valamint főszervezői feladatokkal is 

foglalkoztam. 2020 szeptember óta vagyok az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet egyik delegáltja. Az EHK-n belül jelenleg különböző belső 

bizottságokban tevékenykedem, valamint a kari HK-ban a gazdasági 

folyamatokkal foglalkozom. Bármilyen kérdéssel forduljatok hozzám bizalommal! 

 NAGY YNNA ILONA       nagy.ynna@ttkhk.hu 

Sziasztok! 

Nagy Ynna Ilonának hívnak, Matematika BSc szakos hallgató vagyok. 

2019-ben csatlakoztam a Képviselethez, ekkor főként ösztöndíjakkal 

foglalkoztam, és jelenleg az elnöki pozíciót töltöm be. Fő feladataim a 

Képviselet koordinálása és magának a TTK HK-nak a képviselése. A HK 

menedzselése széleskörű betekintést nyújt a területekbe, így bármilyen 

kérdéssel nyugodtan kereshettek, legyen az a kollégiumhoz, a szociális 

lehetőségekhez vagy éppen az oktatáshoz köthető. 

sandor.zsofia@ttkhk.hu               SÁNDOR ZSÓFIA 

Kedves Gólyák! 

Sándor Zsófia vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. A Hallgatói 

Képviseletnek a 2021-es Tisztújítás óta vagyok madátumos tagja. 

Jelenleg a Kari közéleti felelős posztot töltöm be, ahol az Öntevékeny 

Körökkel és a Szakkollégiummal kapcsolatos ügyeket intézem. 

Bármilyen kérdéssel forduljatok hozzám bizalommal! 
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     SZÁSZ MÁRTON       szasz.marton@ttkhk.hu 

Sziasztok! 

Szász Márton vagyok, matek szakos hallgató, én 2020-ban lettem a 

Hallgatói Képviselet tagja. Azóta több poszton is tevékenykedtem – 

voltam már emlékeztetővezető, ekkor a Hallgatói Képviselet ülésein 

elhangzottak kivonatának megírása volt a feladatom, voltam továbbá 

szociális referens is, ezen a poszton a TTK-s hallgatók szociális 

ösztöndíjával kapcsolatos ügyeit intéztem. Jelenleg pedig PR 

referensként felelek az információáramlásért a hallgatók és a HK között. 

Állok én is rendelkezésetekre. 

zoller.zita@ttkhk.hu                    ZOLLER ZITA 

Kedves Gólyák! 

Zoller Zita vagyok, végzős matematika BSc szakos hallgató. 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, szívesen segítek a legjobb tudásom szerint. 
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