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Nagy Ynna Ilonának hívnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Természettudományi Karának Matematika BSc szakos hallgatója vagyok. 2001.04.18-án, 

Budapesten születtem. A főváros agglomerációjában, Fóton éltünk együtt a szüleimmel és a 

testvéremmel. Édesanyám moldáv származású, így családom nagy része nem Magyarországon 

él. A nevemben is megjelenik a családom multikulturalitása, mint ahogyan a 

mindennapjaimban is. 

Kisiskolásként Fóton tanultam egy egyházi általános iskolában. A középiskolás éveimet a 

budapesti Könyves Kálmán Gimnázium falai között töltöttem, ahol leginkább a matematika 

tudománya iránt érdeklődtem. 

A Hallgatói Képviselettel való megismerkedésem a Gólyatáborra vezethető vissza, ahol az 

akkori képviselők bemutatták a HK működését. Már ekkor felkeltette az érdeklődésemet a 

szervezet, viszont nem ez volt az a bizonyos meghatározó pillanat számomra. A 2020-as 

Tisztújításon való elindulásomban nagy szerepet játszottak a 2019-es TTK Bálon szerzett 

tapasztalataim. Hálás voltam, amiért egy ilyen színvonalas rendezvényt szervezett számunkra 

a Képviselet Rendezvényszervező Bizottsága, majd a „gólyaeskü” letétele után következő 

meglepetés program hozta meg igazán a kedvem a jelentkezéshez. 

A Hallgatói Képviseletbe tanácskozási jogú tagként kerültem be a 2020-as alakuló ülésen, majd 

ezután mandátumos tag lettem. A kari lapunk, a PikkÁsz és a HK közötti kommunikációért 

feleltem, később az ösztöndíj referens feladatköreit láttam el, 2020 őszén a szociális területet 

kezeltem, majd alelnökként is tevékenykedtem. A ciklus előrehaladtával egyre több motivációt 

éreztem magamban az elnöki pozícióra, melyet meg is pályáztam a 2021-es Tisztújítás során. 

Az elmúlt ciklus értékelése 

Az alakuló ülésen felállt az új Képviselet, és annak új elnöksége is. A ciklus elején Gerner 

Alexandrával és Varga Doroti Napsugárral dolgoztam együtt. Ősztől Gerner Alexandrával 

ketten alkottuk az elnökséget, január óta pedig Kovács Kíra Diánával bővült a kör. Az év során 

jellemző volt a Hallgatói Képviseletben a cserélődés. Új tagokkal is bővültünk tanácskozási 

jogú tagsági pályázat kiírásával, illetve a póttagok mandátumnyerése révén, viszont 

mindemellett az év leforgása alatt 5 képviselő is búcsút intett a képzésük befejezésével. 

A kezdetekben legfőbb feladatunk a legújabb képviselők tudással való felruházása és betanítása 

volt. Azt gondolom, ezt sikeresen abszolváltuk a több hónapon keresztül zajló rendszeres 

tudásátadásokkal, illetve a nyár folyamán szakmai továbbképzőt is szerveztünk a Képviselet 

számára. A HK életében gyakran felmerülnek kisebb bonyodalmak vagy nyitott kérdések, 

melyek gyors és hatékony kezelést igényelnek az előrehaladás érdekében. Ezekben a 



helyzetekben is megtanultuk együtt és egyénileg is helytállni, akár új stratégia kidolgozásával 

és a megfelelő hozzáállás elsajátításával. 

Tavasszal megújult a kari vezetés, a dékáni pozícióra Dr. Aszódi Attila adta le pályázatát. A 

pályázat leadását, illetve a dékán-, és dékánhelyettes választást megelőzően többször 

egyeztettünk a Hallgatói Képviselettel és a Dékán Úrral. Ezek az egyeztetések vezettek a 

felelős döntések meghozatalához. A Dékán Úr mellett Dr. Simon Ferenc tudományos és 

nemzetközi dékánhelyettessel is szoros kapcsolatot sikerült kialakítanunk. 

Az elmúlt egy év legnagyobb kihívásait a rendezvények jelentették. Ezen a területen két 

jelentős célunk volt. Az Építőmérnöki Karral történő 3 évnyi közös szervezés után a 2021-es 

gólyatábort egyénileg szerveztük. A TTK-s hagyományokhoz való visszatérés és a családias 

kari légkör gólyatáborba való visszahozása mindenképpen jó iránynak bizonyult a szervezők 

és résztvevők visszajelzései alapján. Továbbá a TTK Bál megszervezése is különös 

odafigyelést igényelt. Az elmaradt 2020-as bál eseményeinek pótlásával tartottuk meg a bált, 

aminek következtében a szervezők köre leszűkült, a feladatok száma viszont megnőtt. 

Mindezek ellenére a rendezvényt sikeresen lebonyolítottuk, rengeteg tapasztalattal 

gazdagodtunk. 

A Gólyatáborral kezdődően ismét megjelentek az elsőévesek az Egyetemen. A HK számára ez 

többek között az elsőévesek megfelelő informálását és a Mentorprogram elindítását jelentette. 

Ezúttal a Mentorprogram a TTK mindkét alapszakának hallgatói számára kedvezett, mivel 

kiterjesztettük azt a Fizika BSc-sek számára is. A programbeli mentorok jutalmazására 

létrehoztunk a Konzultáció ösztöndíj pályázatot, amelyre a közösségi ösztöndíj kereten felül a 

kari vezetéstől kértünk támogatást. 

Dr. Simon Ferenccel két nagyszabású projektbe folytunk bele. A TTK kollégiumi közösségi 

tereinek csekély számát egy, a HK-val és Dr. Simon Ferenccel közös megbeszélésen 

említettük. Ekkor célul tűztük ki, hogy ezen változtatunk: kialakítunk a kollégiumban egy, a 

köröknek fenntartott közösségi teret. A koncepció kidolgozását követően egyeztetésbe 

kezdtünk a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal és kollégiumi bejáráson vettünk részt. A 

HSZI jóváhagyását hosszú hónapok után megkaptuk. A másik, a ciklusban többször előjövő 

projekt a külföldi hallgatók közösségbe történő beintegrálása volt. Ez ügyben felmértük a 

külföldi hallgatók igényét a hírlevélben történő folyamatos informálásra, melyet az angol 

nyelvű levelezőlista létrehozása fog követni. 

A Hallgatói Képviselők Tudásfelmérő Tesztje, a HK ZH két alkalommal került megrendezésre 

a 2021-ben felállt HK életében. A Kari Hallgatói Képviseletek megegyezése alapján a 2021-es 

HK ZH-n – annak rendkívüli, őszi időpontja végett – elért eredményektől függetlenül 

mindegyik KHK részesült a maximálisan elnyerhető, EHK által nyújtott támogatásban. A TTK 

Hallgatói Képviselete ekkor a 3. helyezést tudhatta magáénak, a támogatást pedig a TTK Bál 

költségeinek fedezésére fordítottuk. A 2022-es HK ZH már a megszokott módon zajlott, 

miszerint a jutalmazás az elért eredményektől függ. A TTK HK célja a készülés folyamán a 

maximálisan megszerezhető, 1 000 000 Ft-os támogatás elnyerése volt a 2022-es TTK Bál 

költségvetés stabilizálása érdekében. Saját meglepetésünkre nem csak a támogatás egészét, 

hanem a megtisztelő első helyezést is sikerült elnyernünk. 

Az EHK vezetőségével való jó kapcsolat kialakítása is egyike volt a célkitűzéseimnek. Azt 

gondolom, ezt valóban sikerült elérnem, bátran fordulhatunk hozzájuk segítségért avagy 



tanácsért, illetve rendszeresen egyeztetünk az EHK delegáltak teljesítményét, a TTK HK és az 

EHK aktuális helyzetét illetően. 

Az utolsó projektünk a ciklusra a TTK Career Day//Szakmai Nap megszervezése volt, melyben 

a kari vezetés is sok segítséget nyújtott. A rendezvény hatalmas fejlődésen ment keresztül. Idén 

az esemény hivatalos nyelve az angol volt, mivel karunk külföldi hallgatóit is szeretettel vártuk, 

akik szép számmal meg is jelentek. Összesen 13 szakmai céggel működtünk együtt a 

rendezvény kapcsán, amellyel a szponzorációs kapcsolatainkat is felvirágoztattunk, illetve a 

támogatásokból fennmaradó összeget a későbbiekben a kari rendezvényekbe tudjuk fordítani. 

Összességében a ciklust eredményesnek vélem. Széles skálán mozogtunk a projekteket nézve, 

több területen fejlődést értünk el, rengeteg tudást szívtunk magunkba és mindezek mellett a 

közösség is összekovácsolódott. Ezt tudtam nyújtani. 

Elnökként megfogalmazott stratégia 

Kezdetek 

A ciklus alatt mindenképpen 3 fős elnökséggel szeretnék együttműködni. Megválasztásom 

esetén Kovács Kíra Diánát és Sájerman Klárát szeretném felkérni alelnökeimnek. Ebben a 

felállásban Klára felelne a Képviselet belső működéséért, a projektek koordinálásért és a 

csapatépítések megszervezéséért. Kírára bíznám rá az általánosabb, sokkalta inkább „elnököt 

segítő” feladatok ellátását. A Képviselet stratégiájának megalkotásáért és külső 

kommunikációért én felelnék.  

Mint minden ciklus, ez is a legújabb képviselők kinevelésével fog kezdődni. Idén ez különösen 

fontos, hiszen terveim szerint az utód kiválasztása és az elnöki pozícióra való felkészítése is 

ebben a turnusban fog lezajlani. 

Bizottságok 

A TTK Hallgatói Képviselete jelenleg 7 bizottságot üzemeltet, ezek megreformálását 

szeretném kezdeményezni. A cél a bizottságtagok szakmai fejlődése és a bizottsági aktivitás 

fellendítése. A bizottságok tagjainak szakmai képzettségéért és az ülések rendszerességéért a 

bizottságvezetők felelnének. A tagok adott területi tudása és naprakészsége a hallgatók érdekeit 

szolgálják. Szeretném bevezetni a bizottságvezetői megbeszéléseket, melyen az egyes 

bizottsági stratégiákat dolgozzuk ki, majd azok állásáról egyeztetünk az elnökség 

koordinálásával. 

EHK 

Januárban kezdetét vette a HÖK strukturális átalakítása. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján 

az Egyetemi Hallgatói Képviselet felépítése változtatásra szorul, az egyetemi szintű 

érdekképviseleti feladatokat érdemes különválasztani a területi teendőktől. A rendszer 

átalakulása rengeteg egyeztetést, nyitott és kompromisszumkész hozzáállást igényel. Az új 

rendszer részleteinek kidolgozása során szeretném a TTK HK érdekeit megfelelően 

érvényesíteni, hogy az az utódjainknak is éppen olyan ideális és stabil legyen, mint amilyet a 

jelenkorra megalkotni kívánunk.  



Oktatás 

Jelenleg a Kar két alapképzést és négy mesterképzést működtet. Ez várhatóan egy-egy alap- és 

mesterszakkal fog kiegészülni. A két láthatáron lévő képzés az angol nyelvű Fizikus-mérnök 

alapszak és az Operációkutatás mesterszak. Mindkét szak elindítására már a múltban is történt 

kezdeményezés. A szakok mintatantervének kidolgozásában a Hallgatói Képviselet is részt 

vesz, ez szoros kari együttműködést és rendszeres egyeztetéseket igényel. Ezen felül részt 

kívánunk venni az EHK Külső Oktatási Bizottságán keresztül egy átfogó TVSZ módosításban 

is. 

Közélet 

A TTK-s kollégiumi közösségi terek projekt megvalósításához még szükséges a Gépészkari 

Hallgatói Képviselettel és a kollégium üzemeltetésével egyeztetéseket lefolytatnunk. A 

teremcseréket a kollégistáknak legkedvezőbb módon szeretnénk lebonyolítani, és a TTK-s 

öntevékeny körök használatára bocsátott termet szeretnék bútorzattal ellátni. Mindezekre 

leghamarabb a nyár folyamán kerülhet sor, legkésőbb a ciklus végén szeretnénk befejezetté 

nyilvánítani a projektet. 

Sajnos nem kerülhetjük el a BME PikkÁsz kérdését sem. A kari lapunk szerkesztősége 

hanyatlik, tapasztalataink szerint az írásos sajtóra már nincs igénye a hallgatók java részének. 

A BME PikkÁsz főszerkesztői pozíciójára hamarosan kiírt pályázat sikerességének 

függvényében dönt a Hallgatói Képviselet a kari lap sorsáról. Főszerkesztő híján a Képviselet 

veszi át a PikkÁsz koordinálását. 

Rendezvény 

A rendezvények terén a TTK Sportnap rejt még magában meglepetéseket. Rengeteg újítást 

terveztünk bevezetni, viszont még a részletek kidolgozása és a megvalósítás hátravan. Az 

eseményre dékáni szünetet biztosított a kari vezetés, ezért kiemelten fontos számunkra, hogy 

egy olyan rendezvényt szervezzünk, amely karunk hallgatóit – beleértve a külföldi hallgatókat 

– és oktatóit egyaránt nagy számban megmozgatja. 

A Sportnapnak és a Szakmai Napnak szükséges állandó helyet találni a rendezvénynaptárban, 

ehhez a friss tapasztalatok és visszajelzések összevetése szükséges. 

Kollégium 

A Kollégiumi Felvételi Szabályzat az elmúlt időben sokat változott. A felvételi eljárásban 

szerezhető tanulmányi és közösségi pontok rendszerén januárban változtattunk. A kollégiumi 

közösségi pontok kiosztásának rendszerét már egy különálló határozat tartalmazza. A kiosztás 

módján még szeretnénk finom hangolni, hogy a lehető legigazságosabban honoráljuk a 

közösségi tevékenységeket végző hallgatókat. A megfelelő rendszer megalkotásához a 

Kollégiumi Bizottság az eddigi féléveken teszteli a kigondolt tervezeteket. 

A vírushelyzet következtében az egységesen elszeparált TTK-s kollégiumi férőhelyek 

elcserélődtek és szétszóródtak. Szeretnénk egyeztetni a Gépészkari Hallgatói Képviselettel a 

TTK-s blokkok újbóli kialakításáról.  



Szociális 

A szociális területen szükséges változtatásokat eszközölnünk. Jellemző, hogy karunkon a 

Hallgatói Szavazásra elegendően jelentkeznek szociális bírálónak, illetve a hallgatóságtól 

bizalmat kapók száma sem alacsony. Ennek ellenére közülük igen kevesen tesznek le bírálói 

vizsgát és folynak bele a bírálási folyamatokba. Azt gondolom, hogy sokan nem érzik ennek 

súlyát. Ha kevesebben látják el ugyanazt a mennyiségű feladatot, egyes társaink rendkívül 

leterheltté válnak, mely következtében a pályázatok elbírálásának folyamata lelassul. Ezen 

muszáj változtatnunk a hallgatók érdekében, hiszen célunk a mielőbbi segítségnyújtás. Főképp 

a képviselők szociális területhez való pozitív hozzáállásának kialakításával szeretném a 

javulást elérni. 

Modellváltás 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet eddig még elkerülte a struktúraváltás, 

de félő, hogy ez nem marad így. A HÖK az esetleges modellváltásra szeretne felkészülni, ennek 

érdekében az EHK létrehozott egy munkacsoportot, a Struktúraváltó Bizottságot. A bizottság 

aktuális feladatai a HÖK jelenlegi jogköreinek összegyűjtése, a struktúraváltott egyetemeken 

végbemenő változások lekövetése és a hallgatók informálásának kidolgozása. A bizottságban 

a TTK HK is képviselteti magát a személyemben, szeretnék az elnökség mellett az ezzel 

kapcsolatos feladataimra is elegendő időt fordítani az egyetemünk hallgatóinak érdekében. 

TTK HÖK SZMSZ 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását már jóideje tervezzük, viszont azt a leendő 

HÖK ASZ módosítással együttesen szeretnénk véghez vinni. Az előző két évben 

körvonalazódott, hogy szeretnénk létrehozni a Szponzoráció Bizottságot és az Utánpótlás 

Bizottságot, valamint a két bizottság vezetőjének egy-egy felelősi pozíciót. Ezen kívül a kisebb 

pozíciók összevonását tervezzük. 

Összegzés 

A következő ciklusban szeretném folytatni elnöki tevékenységeimet, mely során az eddigi 

tapasztalataim kamatoztatásával koordinálnám a Képviselet munkáját, illetve megfontolt 

hozzáállást tanúsítanék karunk hallgatóinak képviselése során. 

Pályázatommal szeretném kérni a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletét, 

amennyiben alkalmasnak találnak, szavazzanak bizalmat számomra. 


