
A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

  

A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új kihívásokkal 

nézhettek majd szembe. A következő években, egyetemi életetek során rengeteg megoldandó feladat vár rátok, 

ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK).    

  A GHK a hallgatók érdekképviseleti szervezete a BME Gépészmérnöki Karán, 

melynek feladata a gépész egyetemi polgárok reprezentálása mind kari, mind 

egyetemi szinten. A GHK a kar hallgatói által választott, 15 szavazati jogú tagból 

valamint póttagokból álló testület. Tagjaink közül két főt delegálunk az Egyetemi 

Hallgatói Képviseletbe. 

A Hallgatói Képviselet tagjai és részletes felépítése megtekinthető itt 

Feladataink sokrétűek, több fontos területen is jelentős szereppel bírunk. Az öt legfontosabb terület: 

tanulmányi ügyek és problémák kezelése, kollégiumi férőhelyosztás, illetve kollégiumi ügyek intézése, 

ösztöndíjak kiosztása, rendezvények szervezése, valamint a szociális juttatások ügye.  

A hallgatók többsége elsőként a kollégiumi férőhelyosztás és a szociális pályázataik leadása során találkozik a 

GHK-val. A félévenként meghatározott kollégiumi férőhelykeret alapján a Kollégiumi Bizottság osztja ki a 

helyeket a hallgatók között az Egyetem különböző kollégiumaiban. A gépészkari hallgatók hagyományosan 

legnagyobb számban a Kármán Tódor Kollégiumban laknak. 

A szociális támogatásra jelentkezés során, a leadott pályázatokat a GHK Szociális Bizottságának tagjai bírálják 

el, az egyetemi szabályzatok ismeretéből tett sikeres vizsgát követően.  

Egy másik nagyon fontos és felelősségteljes feladat az ösztöndíjak kiosztása, mely az Ösztöndíj Bizottsághoz 

tartozik. Minden félév elején történik meg a tanulmányi ösztöndíjosztás, mely a legtöbb hallgatót érinti a Karon. 

Ezen kívül a GHK végzi a Kari BME, Szakmai, Közösségi, Közéleti és Sport ösztöndíjak meghirdetését és 

elbírálását is.  

A HK működésének igen fontos területe a hallgatói tanulmányi problémák intézése, hiszen ez a Karon 

mindenkit egyaránt érint. Részt veszünk a képzések, illetve tanszékek felülvizsgálataiban, a hallgatói kérvények 

bírálásában, a ZH és vizsgarend összeállításában, valamint feladatunk az eseti hallgatói problémák kezelése. 

A GHK-en belül a Rendezvény Bizottság felel a kari hallgatói rendezvények megszervezéséért és 

lebonyolításáért. Minden évben megrendezésre kerül a Gólyahajó, Gólyabál, a Kultúrhét és Kármán-nap a 

Kármán Tódor Kollégiumban, a SLIP (Gépészkari Napok), valamint a Gyűrűavató és Végzős Bál. 

A felsoroltak mellett feladataink közé tartozik a kari sportélet koordinálása, az öntevékeny körök támogatása, 

valamint sok kisebb-nagyobb eseti probléma megoldása is.  

A Hallgatói Képviseletről további információ honlapunkon (http://ghk.ktk.bme.hu) található. Irodánk a Kármán 

Tódor Kollégium HÖK tömbjében helyezkedik el, ahol heti rendszerességgel várunk minden érdeklődőt. 

  

http://ghk.ktk.bme.hu/jom/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=27
http://ghk.ktk.bme.hu/


Elérhetőségeink: 

Címünk: 1111 Budapest Irinyi József u 1-17. Kármán Tódor Kollégium – HÖK Tömb 

Telefon: 06-30/954-8874 (munkanapokon 16-20 óra között) 

hk@ktk.bme.hu 

http://ghk.ktk.bme.hu 

http://www.facebook.com/ghk.bme 

Fogadási idő szorgalmi időszakban minden héten, pontos időpontja a weboldalunkon elérhető. 

Elnöki fogadóóra: Előzetes e-mail-es egyeztetés alapján 

 

Gólyák számára létrehozott oldalunk: http://ghk.ktk.bme.hu/golya  

Ezt az oldalt csak Nektek hoztuk létre, hogy megtaláljatok mindent, amire egy gólyának szüksége lehet 
(leggyakoribb kérdések, tanulmányi, kolis ügyek, kérdések válaszok, tanácsok)  

  

Gólyatanács  

Ezt a lehetőséget nemrég hoztuk létre azért, hogy akiknek felkeltette érdeklődését a GHK és részletesebben 

szeretne megismerkedni a munkánkkal, tagjainkkal, a GHK feladataival biztosítva legyen a lehetőség. Az első 

félévben az érdeklődők számára előadásokat rendezünk a GHK-ban működő bizottságok részletes 

bemutatásával, majd részt vehetsz a munkában is.  

További részletek a Gólyatáborban és a Gólya honlapon!  

  

Egy volt HKs bemutatkozása 2011-ből (Kulcsár Bence – Có)  

 Talán sokatokban hasonló érzések kavarognak most, mint bennem, amikor először találkoztam a Hallgatói 

Képviselettel. Gólyaként úgy gondoltam, hogy ez biztosan egy nagyon zárt közösség, ide csak a kiválasztottak 

kerülhetnek be, akiknek vannak HK-s ismerőseik. De még ha be is kerülnék, ki tudja mi vár rám a HK-ban? 

Egyesek szerint ott sokat kell dolgozni, mások szerint a HK-sok olyanok, mint a politikusok, csak kicsiben. Úgy 

tűnt, hogy a HK és én nagyon távol állunk egymástól. De ezt nem is bántam először annyira, hiszen a gólyatábor 

felejthetetlen élményei után nem is volt kérdés, hogy Senior szeretnék lenni, ahogyan sokan mások is.   

Jelentkeztem tehát a Gárdába, és furcsa módon pont itt kezdtem el jobban megismerni a HK-t is, miután sokat 

beszélgettem olyan Seniorokkal, akik HK-sok is voltak. Minél többet tudtam meg, annál jobban érdekelt a dolog, 

és következő ősszel el is indultam a választáson. Még most is emlékszem az első HK ülésemre, ahol szinte 

megszólalni sem mertem, hiszen úgy gondoltam, hogy egy másodéves újonc nem sokat tehet hozzá az 

elmondottakhoz. Ennek ellenére mégis megkérdezték a véleményemet, és nagyon jól esett, hogy az eddig olyan 

távolinak tűnő HK-sokat érdekli, hogy én mit gondolok. Ráadásul még egy posztot is kaptam, én lettem a HK 

irodavezetője, ami egy nagyon hangzatos név, valójában viszont a feladat nem volt annyira bonyolult: az 

irodaszerek beszerzését kellett megoldanom.  Én ezt mégis nagy lelkesedéssel csináltam, ráadásul a következő 
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hónapok során egyre több területét ismertem meg a HK-nak, és kezdett körvonalazódni bennem, hogy mi az, 

ami érdekel ezek közül.   

Innentől kezdve, mivel nagyon megkedveltem a „HK-zást”, nem volt megállás: egyszer csak azt vettem észre, 

hogy már egyetemi szinten csinálom mindazt, amit eddig csak a Gépészkaron, és a BME legfőbb döntéshozó 

szervében, a Szenátusban ülök egyetemünk legnevesebb professzoraival együtt. Most már elképzelni is nehezen 

tudom az életemet a Hallgatói Képviselet nélkül, hiszen a barátaim jelentős részét is itt ismertem meg, és 

számtalan felejthetetlen élményben volt részem. Ezen kívül olyan dolgokat tanulhattam meg „menet közben”, 

amiket a legtöbb cég elvár a pályakezdőktől: csapatmunka, problémamegoldó képesség, felelősségtudat. Ezek a 

képességek úgy ragadnak rá a legtöbb HK-sra, hogy szinte észre sem veszik: higgyétek el, számtalan képviselőt 

láttam, aki elég esetlenül került be hozzánk, és pár év alatt olyan érvelési technikát sajátított el, amivel úgy 

tudott meggyőzni másokat, hogy nem is tudták, hogy éppen meggyőzik őket. Ez azért elég hasznos dolog, ugye?   

Szerintem nektek is megér egy-két beszélgetést, hogy legalább jobban megismerjétek a Hallgatói Képviseletet. 

Nem azt tanácsolom ugyanis, hogy mindenképpen induljatok a mostani választáson, csupán annyit, hogy ha egy 

kicsit is érdeklődtök a dolog iránt, keressetek meg egy-két jelenlegi képviselőt, és beszélgessetek velük. Akár a 

gólyatáborban, akár később az egyetem alatt.   

Higgyétek el, szívesen fog válaszolni a kérdéseitekre, és így számotokra is tisztább lesz a kép a Hallgatói 

Képviselettel kapcsolatban.  


