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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 a 

szervezettel, a Hallgatói Képviselet az őszi félév szorgalmi időszakában közös programokat szervez.  

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

vagyunk és a képviseleti munka mely területein foglalatoskodunk.  
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BÁLINT KATA                 balint.kata@ttkhk.hu 

Sziasztok! 

Bálint Kata vagyok, elsőéves Matematika Bsc szakos hallgató. A 

Hallgatói Képviselettel az első félévemben ismerkedtem meg, ahol 

nagyon megtetszett a HK munkája. Így a 2022-es tisztújításon én is 

elindultam, ahol a hallgatók bizalmat szavaztak nekem, így mandátumos 

tagként segítem a HK munkáját. Jelenleg a Rendezvényfelelősi pozíciót 

töltöm be. Emellett próbálok aktívan részt venni a közösségi életben is, 

tagja vagyok a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, illetve  a KAPOCS-nak 

próbás tagja vagyok. 

Ha bármilyen kérdésetek van, forduljatok hozzám bizalommal. 

denes.gergo@ttkhk.hu              DÉNES GERGŐ 

Kedves Gólyák! 

Dénes Gergő vagyok, 2020 ősze óta fizika alapképzésen töltöm 

tanulmányaimat. 2021 tavasza óta, a 2021-i nyár egy néhány napos 

időszakát leszámítva a HK-nak tagja. Idén, 2022 márciusában szereztem 

először mandátumot, előtte tanácskozási jogú tag voltam – szintén eddig 

a Sportreferens pozíciót töltöttem be, idéntől pedig a Kari Közéleti 

Felelős posztot viszem. Tagja vagyok a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, 

szervező voltam a 2021-es Kari- és Gólyatáborokban, a reghéten, tagja 

vagyok a Sörtevékeny Körnek, valamint jelenleg a KAPOCS-ban és az 

Old’s-ban is próbás tag vagyok. Szívesen segítek bármilyen problémával kapcsolatban, keressetek 

bátran –tanulmányi segítséget is tudok szolgáltatni bőséggel. 
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FELBER BENEDEK           felber.benedek@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Felber Benedek vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató.  

A Képviseletbe a 2020-as Tisztújítás alkalmával kerültem be tanácskozási 

jogú tagként, majd a 2021-es ciklusban szereztem mandátumot. Az előző 

ciklusban a HK titkár posztot töltöttem be, illetve a bizottságok munkáját 

segítettem. Az előző félévben jelentkeztem évfolyamfelelősnek és 

elkezdtem az Oktatási Bizottságban is projekteket vállalni. A mostani 

ciklusban szeretnék foglalkozni a Szponzorációs területtel, illetve tovább segíteni a bizottságok 

munkáját.  

Ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal! 

kardos.boldizsar@ttkhk.hu            KARDOS BOLDIZSÁR 

Sziasztok! 

Kardos Boldizsár vagyok, Fizikus MSc szakos hallgató Nukleáris 

technika szakirányon. Már két éve vagyok a tagja a Szociális 

Bizottságnak és jelenleg a Szociális referens, Informatikai felelős és a 

HK titkári pozíciót is én töltöm be. A karunkat én képviselem az 

Egyetemi Szociális Bizottságban, mint szavazati jogú tag. Nagyon 

szeretek ezen a területen dolgozni. Azt érzem, hogy a Szociális 

Bizottságban tényleg tudunk segíteni a diáktársainkon. Rendszeres 

pályázóként rálátásom van a pályázás nehézségeire és a hallgatók 

érdekeit szem előtt tartva tudok nekik segíteni. Az informatikai felelős és a HK titkári pozíció 

inkább a Hallgatói Képviselet belső működését segíti. Mint a képviselet legidősebb tagja ezeket a 

feladatokat is egyre fontosabbnak tartom és ezen a területen is igyekszem minél inkább segíteni a 

Hallgatói Képviselet munkáját. 

A munkámat a lehető legjobban szeretném elvégezni így, ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan 

forduljatok hozzám! 
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KOLTAI KRISTÓF                        koltai.kristof@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

Koltai Kristóf vagyok, másodéves a Fizikus MSc Nanotechnológia és 

anyagtudomány szakirányán, jelenleg én vagyok a Hallgatói Képviselet 

egyik EHK delegáltja. 

Habár még csak ez az első ciklusom HK-sként, már lassan négy éve 

vagyok a TTK hallgatója, így bőven vannak tapasztalataim az 

egyetemmel kapcsolatos dolgokban. 

Ennél fogva nyugodtan kereshettek bármilyen felmerülő problémával, és 

ha én magam nem is tudom megválaszolni, biztosan tudok majd valakit, aki igen. 

 

kovacs.kira@ttkhk.hu                       KOVÁCS KÍRA DIÁNA 

Kedves Gólyák! 

Kovács Kíra Diána vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos 

hallgató. Először a 2021-es Tisztújítást követő alakuló ülésen 

választottak meg a HK-ba, ahol először tanácskozási jogú tag voltam, 

majd pár hónappal később mandátumot is szereztem. Az első évem 

alatt több területen belül is tevékenykedtem, voltam 

emlékeztetővezető, kari lap felelős, illetve PR referens is. Az előző 

ciklus utolsó 2 hónapjában pedig már segítettem az addigi elnökség 

munkáját, hiszen megszavaztak alelnöknek. Idén bizalmat szavaztak a 

képviselők nekem ahhoz, hogy én lehessek a képviselet egyik alelnöke, illetve egyik EHK delegáltja.  

 

Szívesen segítek mindenkinek, aki kérdez, úgyhogy keressetek bátran. 
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KRÁNITZ BENCE       kranitz.bence@ttkhk.hu 

Sziasztok! 

Kránitz Bence vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató. Már 

gólyakoromban is felkeltette az érdeklődésemet a Hallgatói Képviselet. 

A 2022-es Tisztújításon a hallgatók bizalmat szavaztak nekem, így 

mandátumot szereztem, majd a Képviselet bizalmat szavazott nekem a 

gazdasági referensi pozícióhoz, így május óta ezt a posztot töltöm be. 

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzám bizalommal! 

 

kranitz.peter@ttkhk.hu                              KRÁNITZ PÉTER 

Kedves Gólyák! 

Kránitz Péter vagyok, harmadéves fizika BSc szakos hallgató. 

2020 márciusában lettem tagja a hallgatói képviseletnek. Jelenleg 

ösztöndíj referensként főként pályázatok kiírásával és elbírálásával, illetve 

a tanulmányi ösztöndíjosztással foglalkozom. 

Az egyetem közösségi életében is aktívan részt veszek, két éve vagyok a 

Kari Patrónus Öntevékeny csoport tagja. 

Munkámmal a hallgatókat szeretném segíteni, bármilyen kérdés esetén keressetek bátran! 
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 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. 

pollner.zsigmond@ttkhk.hu             POLLNER ZSIGMOND 

Kedves Gólyák! 

Pollner Zsigmond vagyok, a Fizikus BSc szak hallgatója. Az idei 

tisztújító szavazás eredményeképp mandátumos tag lettem. A HK-

n belül a sportreferensi és emlékeztetővezetői posztokat töltöm 

majd be az év folyamán. 

Ha bármi kérdésetek van, szívesen válaszolok. 

 

    

  SÁJERMAN KLÁRA       sajerman.klara@ttkhk.hu 

Sziasztok! 

Sájerman Klárának hívnak, harmadéves Fizika BSc hallgató vagyok. Az 

egyetemi közösségi életből mindig is igyekeztem kivenni a részem. 

Az oktatás területe korán megtetszett, amelyben valószínű szerepet 

játszik, hogy a családom jelentős része tanárként helyezkedik el, és a 

jövőmet én is ebben a szakmában képzelem el. Jelenleg oktatási 

referensként és alelnökként képviselem hallgatótársaimat. Különösen 

szeretek ezen a területen dolgozni, mert mindennapi kapcsolatban állok 
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a hallgatókkal és oktatókkal egyaránt. Úgy érzem a hallgatók bármikor bizalommal fordulhatnak 

hozzám, feladataimat igyekszem a tőlem telhető legjobb módon elvégezni. 

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzám bizalommal!  

 

sandor.zsofia@ttkhk.hu          SÁNDOR ZSÓFIA 

Kedves Gólyák! 
 
Sándor Zsófia vagyok, Matematika BSc szakos hallgató. 
 
Idén 2022-ben is elindultam a Tisztújításon és a szavazás során a 
hallgatók bizalmat szavaztak nekem, így mandátumos tagként 
segítem a képviselet munkáját. A kollégiumi referens posztot 
töltöm be jelenleg. 
 
A Kari Patrónus Öntevékeny Csoport (KAPOCS)  tagja vagyok 
és igyekszem a kari közélet minél aktívabb tagja lenni. Tagja 
vagyok a Rendezvényszervezői és a Kollégiumi Bizottságnak, 
hogy segíteni tudjam a Kar működését. 
 
Munkámmal szeretném segíteni a hallgatókat, ha bármilyen 
kérdésetek van, forduljatok hozzám bizalommal. 
    

 

VASS VIRÁG                  vass.virag@ttkhk.hu 

Kedves Gólyák! 

A nevem Vass Virág. Harmadéves Matematika BSc szakos hallgató 

vagyok. Az idei tavaszi Tisztújító Szavazáson elnyertem a 

mandátumot, és a KHÖK Kari lap felelősi posztot. Továbbá tagja 

lettem a Kollégiumi Bizottságnak. A későbbiekben több bizottság 

munkájába is szeretnék majd bekapcsolódni. 

Szeretnék a segítségetekre lenni, keressetek bátran! 
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