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0. Adatok 

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., 919. terem 

Az ülésen jelen lévők: 

EHK elnöke: 

• Szili Ákos 

Mandátumot szerzett tagok: 

• Agócs Norbert 

• Bányász Gáspár 

• Endrész Roland 

• Farkas Szidónia 

• Gulyás Máté 

• Landor Lilliána 

• Lukács Bálint 

• Mészáros Zita 

• Pogácsás Panna 

• Richter Kristóf  

• Szenka József 

• Szili Ákos 

• Szilvási Márton 

• Tóth Ákos Károly 

Vendégek: 

• Fülöp Gergely (póttag) 

• Kelle Gergő (póttag) 

• Modrovics Gergő (póttag) 

• Radácsi Kristóf (póttag) 

• Takács Attila (póttag) 

Szili Ákos üdvözölt mindenkit, megköszönte a meghívást és gratulált a mandátumot szerzett 

képviselőknek. 

Szili Ákos nem kívánja felvenni a mandátumát, ezért a KHK képviselői mandátumot a tisztújításon 

megszerzett szavazatszámok szerinti sorrendben következő induló, Radácsi Kristóf kapott ezáltal. 
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1. Nyilatkozat a mandátumról 

1.1. Mandátum elfogadása 

Szili Ákos kérte, hogy a mandátumot szerzett személyek kézfeltartással jelezzék, hogy 

rendelkeznek-e aktív hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Szili Ákos megkérdezte a mandátumot szerzett személyeket, hogy kívánnak-e élni mandátumukkal. 

Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy kíván élni mandátumával.  

2. Emlékeztetővezető választás 

Szili Ákos felkérte Szenka Józsefet az alakuló ülés emlékeztetőjének vezetésére. Szenka József 

elfogadta a felkérést. 

Szili Ákos megkérdezte, ki támogatja, hogy az alakuló ülés emlékeztetővezetője Szenka József 

legyen? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-035/VIII./2020-2021. számú határozat)  

3. Elnökválasztás 

Szili Ákos ismertette az elnökválasztás menetét. A GHK elnöki posztjára egy pályázat érkezett be 

Richter Kristóftól. Elmondta, hogy mindenki előzetesen megismerhette a pályázat tartalmát a 

GHK honlapján. 

Richter Kristóf üdvözölt mindenkit, és a fő problémafelvetéseit bemutatta. Elmondta, hogy 

szerinte a legfőbb probléma a Képviselet belső működése, és hogy szeretne egy egységes HK-t a 

Képviselőkkel közösen létrehozni. 

3.1. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte, hogyan tervezi az elnökség felépítését, kiket szeretne alelnöknek 

felkérni. 

Richter Kristóf elmondta, hogy két alelnökös rendszert szeretne, indulásként Endrész Roland és 

Modrovics Gergő segítségével, de a későbbiekben Modrovics Gergő helyett Agócs Norberttel 

szeretne együtt dolgozni. Elmondta, hogy azért szeretné Modrovics Gergőt, mert mindenképp 

szeretne három fős elnökséget, és Modrovics Gergő a HK informatikai feladataival is foglalkozott, 

és rövidtávon ezt szeretné fejleszteni. 
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Lukács Bálint megkérdezte, hogy vannak-e nagy víziói, és hogy hány ciklusra tervez. 

Richter Kristóf elmondta, hogy alapvetően két ciklusra tervez, az első félév még csak betanulást 

jelentené számára, utána lenne egy éve projektek véghezvitelére, majd az utolsó fél év megfelelő 

lenne utánpótlás keresésére. 

Richter Kristóf elhagyta a termet. (20:15) 

3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy a jelölt nagy tapasztalttal rendelkezni főként a gazdasági területen, 

de minden bizottság munkájára már rálátott. Elmondta, hogy az alelnökökkel együtt minden 

bizottságot le tudnának fedni, így jól tudnák vezetni a szervezetet.  

Lukács Bálint elmondta, hogy egyetért Richter Kristóf meglátásával, hogy a HK belső munkáját 

kellene fejleszteni. Elmondta, hogy sokat dolgoztak együtt a KRB-ben, és a GHK-ban is. Kiemelte, 

hogy Richter Kristófnak kimagaslóak a vezetői képességei, és a belső működéssel kapcsolatos 

terveit, és így az általa várt eredményt meg tudja valósítani.  

Endrész Roland elmondta, hogy szakmailag az elnökség nagyon magas szinten lenne, és emberileg 

is nagyon sokat hozzá tudna tenni a szervezethez, amit eddig hiányolt. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy szerinte erre a feladatra való, az utóbbi hónapokban nagyon 

sok mindenen gondolkodott már, amit szerinte mind végig is tud vinni.  

Richter Kristóf visszatért a terembe. (20:21) 

3.3. Szavazás 

Szili Ákos megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Richter Kristóf legyen a GHK elnöke? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-036/VIII./2020-2021. számú határozat)  

  

Szili Ákos átadta az alakuló ülés levezetését Richter Kristófnak. 

Richter Kristóf bejelentette, hogy a szavazás eredménye értelmében KHK tisztségviselői (elnöki) 

mandátumot szerzett, amely összeférhetetlen a KHK képviselői mandátummal (BME HÖK ASZ 

5. § (4) bekezdés), ennek megfelelően lemond KHK képviselői mandátumáról. KHK képviselői 

mandátumot a tisztújításon megszerzett szavazatszámok szerinti sorrendben következő induló, 

Modrovics Gergő kapott ezáltal. 

4. EHK-delegáltak választása 

EHK-delegált posztra pályázatot adtak le: Lukács Bálint és Szenka József. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

4.1. Lukács Bálint pályázata 

4.1.1. Pályázat ismertetése 

Lukács Bálint elmondta, hogy olvashatják a Képviselők a pályázatában, hogy tavaly október óta, 

amióta EHK delegált, az EHK-n belül jelentős változások mentek végbe. Kérte a Képviselet 

támogatást, hogy a tavaly elkezdett munkát folytathassa, és hogy az év alatt gyűjtött tapasztalatait 

kamatoztatni tudja. 

4.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Farkas Szidónia megkérdezte, hogy milyen a kapcsolata a többi EHK képviselővel. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a munkakapcsolata minden képviselővel jó. 

Modrovics Gergő megkérdezte, hogy mi a fő motivációja? 

Lukács Bálint elmondta, hogy az EHK gazdasági ügyeivel szeretne foglalkozni. Elmondta, hogy 

az alakuló ülés óta elnöki megbízásból végzi ezt a tevékenységet, ez jelentősen megnövelte a 

motivációját.  

Bányász Gáspár megérkezett, és nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán, illetve, hogy kíván élni mandátumával. (20:25) 

Lukács Bálint elhagyta a termet. (20:26) 

4.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Szenka József elmondta, hogy az elmúlt egy hónap sokkal motiváltabbá tette Lukács Bálintot. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy valóban sikerült-e jó kapcsolatot kiépítenie az EHK többi 

képviselőjével, illetve milyen megítélése van Lukács Bálintnak? 

Szenka József elmondta, hogy jó munkaviszonyt vél felfedezni Lukács Bálint és a többi EHK 

képviselő között. 

Richter Kristóf elmondta, hogy több évre vezethető vissza a jelölttel folytatott közös munkájuk, 

de ettől elvonatkoztatva is azt látja, hogy az elmúlt időben pozitív változáson ment át. Ezen felül 

elmondta, hogy magas szakmai tudással és kapcsolati tőkével rendelkezik. 

Lukács Bálint visszatért a terembe. (20:30) 
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4.2. Szenka József pályázata 

4.2.1. Pályázat ismertetése 

Szenka József elmondta, hogy szeptember 1-je óta a GHK EHK delegáltja. Az EHK alakuló 

ülésén oktatási referensi pozíciót nyert el, amit azóta is szívesen végez. Reméli, hogy a GHK tudja 

támogatni az elkezdett tevékenységeinek a véghezviteléhez. 

4.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Farkas Szidónia megkérdezte, mennyire sikerült beilleszkednie Szenka Józsefnek az elmúlt egy 

hónapban. 

Szenka József elmondta, hogy véleménye szerint minden képviselővel egészséges 

munkakapcsolatot ápol, ezen kívül pedig a KHK-k oktatási referenseivel sikerült felvennie a 

kapcsolat a jövőbeli céljai elérése érdekében. 

Szenka József átadta az emlékeztető vezetését Endrész Rolandnak. (20:38) 

Szenka József elhagyta a termet. (20:38) 

4.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Lukács Bálint elmondta, hogy amióta mindketten EHK delegáltak, az oktatás terén céltudatosan, 

magas munkamorállal tevékenykedik, a hallgatók érdekeit képviselve. Megfelelően sikerült 

felvennie az EHK-ban a ritmust, így kifejezetten alkalmasnak tartja a pályázót a pozíció betöltésére. 

Ezen felül fontos a két EHK képviselő összhangja, ami szerinte megfelelően kialakult az elmúlt 

időszakban.  

Tóth Ákos elmondta, hogy közös tevékenységek alapján maximálisan támogatja Szenka Józsefet, 

nagyon talpraesettnek és céltudatosnak tartja. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy sokan ismerhetik Szenka József határozottságát, így szeretné 

kérni Lukács Bálintot, hogy mint EHK-delegált jelölt, hogy igyekezzen segíteni megtartani ezt a 

lendületet. 

Szenka József visszatért a terembe. (20:42) 

Szenka József visszavette az emlékeztető vezetését. (20:42)  

4.3. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja az EHK-delegált poszt betöltésére? 

Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Lukács Bálint: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Szenka József: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

A szavazás értelmében Lukács Bálint és Szenka József lett a két EHK-delegált. 
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(GHK-037/VIII./2020-2021. számú határozat)  

  

Szili Ákos gratulált Richter Kristófnak, Lukács Bálintnak és Szenka Józsefnek, nagyon sok 

sikert kívánt az elkövetkező egy évre. Kitartást kívánt az alakuló többi részéhez. 

Szili Ákos elhagyta a termet. (20:40) 

5. Tanácskozási jogú tagok választása 

5.1. Tanácskozási jogú tagok számának meghatározása 

Richter Kristóf javasolta, hogy 3 fő tanácskozási jogú tagot válasszon a GHK. Egyéb javaslat nem 

érkezett. 

5.1.1. Szavazás 

A GHK szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-038/VIII./2020-2021. számú határozat)  

Tanácskozási jogú tagságra pályázatot adott le: Fülöp Gergely. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki tanácskozási jogú tagnak. Kelle Gergő 

és Takács Attila a helyszínen jelentkezett tanácskozási jogú tagnak. 

5.2. Fülöp Gergely pályázata 

5.2.1. Pályázat ismertetése 

Fülöp Gergely elmondta, hogy 2019 márciusa óta a GHK tanácskozású jogú tagja, azóta aktívan 

részt vesz a képviselet munkájában. Szeretné segíteni a hallgatóknak az őket érintő különböző 

ügyekben. 

5.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében. 

Fülöp Gergely elhagyta a termet. (20:46) 

5.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Bányász Gáspár elmondta, hogy reméli, hogy nem demotiválta hogy nem kapott mandátumot, de 

támogatja hogy folytassa a tevékenységét. 

Agócs Norbert elmondta, hogy egyetért Bányász Gáspárral, elmondta, hogy becsüljük meg, hogy 

így is itt maradt közöttünk. 

Fülöp Gergely visszatért a terembe. (20:47) 
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5.3. Kelle Gergő pályázata 

5.3.1. Pályázat ismertetése 

Kelle Gergő elmondta, hogy tavaly kezdett gólyatanácsosként, és nagyon sok mindent meg tudott 

ismerni, tavasz óta a GHK tanácskozási jogú tagja. Ez idő alatt leginkább a PR bizottságban 

tevékenykedett, amit szeretne ezután is folytatni. Szeretné kérni, hogy ebben támogassák. 

5.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Bányász Gáspár elmondta, hogy örül a lelkesedésnek, jó látni, hogy így belevetette magát már 

tavasszal is a munkába. 

Kelle Gergő elhagyta a termet. (20:52) 

5.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy az elmúlt pár hétben sokat dolgoztak közösen, úgy vette észre, 

hogy nagyon lelkes és motivált, proaktív volt nagyon.  

Radácsi Kristóf elmondta, hogy az utóbbi időkben pozitív csalódás érte a személyével 

kapcsolatban. Kérte a képviseletet, hogy támogassák a jelöltet. 

Kelle Gergő visszatért a terembe. (20:54) 

5.4. Takács Attila pályázata 

5.4.1. Pályázat ismertetése 

Takács Attila elmondta, hogy Kelle Gergővel együtt kezdett gólyatanácsosként egy évvel ezelőtt, 

majd meggyőzte a képviselet munkája, így lett tanácskozási jogú tag az elmúlt félévtől. A szociális 

és a tanulmányi bizottsággal foglalkozott és ezt szeretné folytatni később is. Kérte a Képviseletet, 

hogy támogassák a pályázatát. 

5.4.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében. 

Takács Attila elhagyta a termet. (20:56) 

5.4.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a pályázó nagyon motivált, nagyon sokat dolgozott a Szociális 

Bizottságban, kiemelkedő munkája volt most nyáron, és szerinte ez meg fog ez után is maradni. 

Tóth Ákos elmondta, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottságból is aktívan kivette a részét, és 

úgy gondolja, hogy nagy segítség lesz a Képviseletnek, nagy jövő állhat előtte. 

Endrész Roland elmondta, hogy úgy tudja, hogy alábbhagyott a motivációja a hibrid oktatás miatt, 

fél attól, hogy hajlamos túlvállalni magát. Kéri a Képviseletet, hogy tartsuk ezeket szem előtt, és 

tartsuk fenn a lelkesedését, támogassuk, amiben tudjuk. 

Takács Attila visszatért a terembe. (21:00) 
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5.5. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a GHK-ban tanácskozási jogú tagság 

betöltésére? Elmondta, hogy maximálisan 3 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás 

során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Fülöp Gergely: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Kelle Gergő: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Takács Attila: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

A titkos, listás szavazás értelmében Fülöp Gergely, Kelle Gergő, és Takács Attila a GHK 

tanácskozási jogú tagjai. 

(GHK-039/VIII./2020-2021. számú határozat)  

6. GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletének aláírása 

A GPK HÖK SZMSZ 7. § (12) bekezdése értelmében a mandátumot szerzett és tanácskozási jogú 

tagoknak kötelességük aláírni a GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletében megfogalmazott Etikai 

Szabályzatot. Ezen kötelességének minden tag eleget tett a helyszínen. 

7. Alelnök(ök) választása 

7.1. Jelölés 

Richter Kristóf elmondta, hogy az elnöki pályázatában is leírta, hogy továbbiakban is szeretné 

megtartani a két alelnökkel működő rendszert. Ennek megfelelően jelölte Endrész Rolandot és 

Modrovics Gergőt, akik elfogadták a jelölést. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

7.2. Endrész Roland pályázata 

7.2.1. Pályázat ismertetése 

Endrész Roland elmondta, hogy gólytanácsosként kezdett, majd tanácskozású jogú tagnak lett 

beválasztva. Annak a kezdetén nem sok mindennel foglalkozott, mert sokat volt külföldön. 

Szeptemberben sok motivációt adott neki az Ösztöndíj Bizottság vezetői pozíció, ez nagy lökést 

adott neki. Nagyon megköszönné, hogyha a képviselet támogatná.  
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7.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Bányász Gáspár elmondta, hogy örül, hogy van motivációja, úgy látja hogyha elhatároz valamit, 

akkor azt célhez tudja vinni sok nehézség árán is. Sok sikert kíván, amennyiben megszavazza a 

testület. 

Lukács Bálint elmondta, hogy Endrész Roland említette, hogy elvesztette a motivációját. 

Megkérdezte, hogy mi az, amiben ő, mint alelnök változtatni szeretne. 

Endrész Roland elmondta, hogy vannak tervei. Azt látta, hogy a Képviseleten belül nem értékeljük 

egymás munkáját, ami szerinte demoralizáló. Szeretné az olyan helyzeteket elkerülni, hogy ne csak 

a rossz dolgokat vegyük észre egymásban. Szeretné hogyha jobban belelátnánk egymás munkájába. 

Lukács Bálint elmondta, hogy az őszinteség az nagyon fontos, örül, hogy már most ezt képviseli. 

Endrész Roland elhagyta a termet. (21:10) 

7.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Tóth Ákos elmondta, hogy nagyon magas a munkamorálja, nagyon terhelhető. Nagyon örült, hogy 

újra fog indulni, és annak is, hogy az alelnöki poszt is érdekli. A Tanulmányi és Oktatási 

Bizottságban is nagyon sokat és lelkesen dolgozott, pozitív energiát hordozott. 

Kelle Gergő elmondta, hogy Endrész Roland említette a motivációhiányát, de úgy érzi, hogy ezt 

visszakapta, és így jó volt vele közösen dolgozni. 

Agócs Norbert elmondta, hogy manapság sokat dolgoznak együtt, talán kétszer olyan motivált, 

mint tavaly ilyenkor. Nagyon jó meglátásai vannak a jövővel kapcsolatban. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy nagyon sok poszton és bizottságban munkálkodik, volt 

szintfelelős koordinátor is, nagyon sok területre rálát. 

Richter Kristóf elmondta, hogy nyáron már gondolkozott az alelnökei személyén, és ekkor látta 

meg benne a fantáziát. Az elveik találkoztak, egyetértettek a jövőbeli célokban.  

Endrész Roland visszatért a terembe. (21:20) 

7.3. Modrovics Gergő pályázata 

7.3.1. Pályázat ismertetése 

Modrovics Gergő elmondta, hogy Richter Kristófnak köszönhető, hogy itt van. Egymás 

munkáját kiegészítettek a Rendezvény és a Gazdasági Bizottságban is. Motiválja, hogy csak fél éve 

van mindent véghez vinni, amit szeretne. Elmondta, hogy a bizottságok magukban jól működnek, 

de a bizottságok között kommunikáció nem. A Kari Rendezvény Bizottságból vannak tanulságai, 

és ezeket szeretné behozni a GHK-ba is, hogy még jobb legyen a Képviselet belső működése. 

Informatikai újításokat szeretnének behozni, amiben szívesen tevékenykedne. 
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7.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy tudná az alelnökséggel összeegyeztetni a lehetséges KRB 

vezetői pozícióját, hiszen mindkettő rengeteg munkaórát igényel. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy Pogácsás Panna segít neki az Rendezvény Bizottság és a Kari 

Rendezvény Bizottság munkájában. Mivel ősszel nem lesz rendezvény, így a munkájuk nagyon 

redukálódik. Csak az újak felvétele és a belső munka szervezése fog ebben a félévben megjelenni, 

mint feladat. Úgy látja ezekre kevesebb időt kell fordítani, és így lesz ideje az alelnökségre. 

Tóth Ákos megkérdezte, hogy elmaradnak-e a rendezvények, vagy csak el lesznek halasztva? 

Modrovics Gergő elmondta, hogy a Koliavató és a Városvetélkedő online formában kerül 

megrendezésre, míg a Gólyahajó és a Gólyabál valószínű tavasszal kerül megrendezésre. 

Tóth Ákos megkérdezte, hogy ezzel már most is foglalkozni kell-e, lesz-e ezzel munka ebben a 

félévben is. 

Richter Kristóf elmondta, hogy közel 100%-ig biztos, hogy nem fogunk tudni rendezvényt 

szervezni, a szervezést sem tudjuk elkezdeni. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy koncepciókat terveznek készíteni, de nincs részletes szervezés. 

Modrovics Gergő elhagyta a termet. (21:30) 

7.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Szenka József elmondta, hogy negatív megérzései vannak azzal kapcsolatban, hogy egy félévre 

álljon össze a jelenlegi elnökség, azonban reménykedik abban, hogy megérzései alaptalanok. 

Richter Kristóf elmondta, hogy ez a fajta elnökség több, közös megegyezés alapján alakult ki, és 

szerinte Modrovics Gergő ennek nem az elszenvedője. Ő ezt önként vállalta. Szerinte nagyobb 

kérés lett volna, hogy ezt lelkesen csinálja, de ne legyen megválasztva. Szerinte is el tudná látni 

ezeket a feladatokat úgy, hogy nincs meg a pozíciója, de mivel két alelnökös alapvetően a rendszer, 

van neki hely Endrész Roland mellett. 

Lukács Bálint elmondta, hogy nem véletlenül nem pályázat van az alelnökségre, hanem felkérés. 

Ha az elnök úgy érzi, hogy velük tudna együtt dolgozni, akkor tiszteletben kell tartani a kérését. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy megbízik bennük, látják, hogy sokat és jól tudnak együtt 

dolgozni. 

7.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja az alelnöki poszt betöltésére? 

Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Endrész Roland: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Modrovics Gergő: 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
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A titkos, listás szavazás értelmében Endrész Roland és Modrovics Gergő a GHK alelnökei. 

(GHK-040/VIII./2020-2021. számú határozat) 

 

8. Bizottságvezetők és referensek megválasztása 

8.1. Tanulmányi és oktatási referens és Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető 

8.1.1. Tanulmányi és oktatási referens 

Tanulmányi és oktatási referens posztra pályázatot adott le: Tóth Ákos. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.1.1.1. Pályázat ismertetése 

Tóth Ákos elmondta, hogy már 2017 január ja óta a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője, 

Ekkor végeztek napi tevékenységeket, de keményebb projektekbe is belevágtak. Ebben a három és 

fél évben elég tapasztalatot gyűjtött, hogy továbbra is el tudja látni ezt a feladatot. Örül annak, hogy 

sikerült elérnie ezt a célt, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság bizottságként tudott együtt 

dolgozni, és nem csak egy-kettő ember végezte az általános tevékenységeket. Erre az időszakra már 

csak a meglévő helyzet fenntartása és a tudásátadás a fő, elégedett a jelenlegi működéssel. 

8.1.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Bányász Gáspár megjegyezte, hogy örül neki, hogy nem fásult bele ezekbe a feladatokba, és 

feladatának érzi, hogy szeretne még egy referenst kinevelni. 

Szenka József megkérdezte, hogy mennyire érzi azt, hogy van még rá elegendő energiája? Hogy 

gondolja, mennyire tudja a célként kitűzött feladatait megvalósítani a félévben? 

Tóth Ákos elmondta, hogy nincs benne olyan tűz, mint nagyon régen. Elmondta, hogy már az 

elmúlt évben is csak mentorként gondolt magára. Teljes személyként itt tud lenni, így még szeretne 

maradni, de inkább csak biztosítékként. Magának is egy plusz motiváció, hogy a posztot betöltheti. 

Endrész Roland megkérdezte, hogy mennyi ideig marad még az egyetemen? 

Tóth Ákos elmondta, hogy ez lesz az utolsó éve az egyetemen, addig még szeretne mandátumos 

tagja lenni a GHK-nak, de ha úgy látja, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság jól fog működni 

a tavaszi félévben, akkor lehet nem fog a mandátumához ragaszkodni. 

Tóth Ákos elhagyta a termet. (21:49) 

8.1.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy véleménye szerint felelőségteljesen és maximális odaadással látja 

el a feladatát. Kérte a Képviseletet, hogy támogassák őt. 
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Lukács Bálint elmondta, hogy a szakérteleme és lelkesedése nem megkérdőjelezhető. 

Utánpótlásképzésben nagyon jó, nagyon jó hallgatói képviselőkké váltak a mentoráltjai. Meg van 

róla győződve, hogy erre a Képviseletnek is szüksége van. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy nagyon jó munkát végzett az utánpótlással, mert az egyik 

mentoráltja már az EHK oktatási referense. Nagy az ismeretsége a kari vezetés és a tanszékek 

körében is. 

Tóth Ákos visszatért a terembe. (21:52) 

8.1.1.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Ákos legyen a tanulmányi és oktatási 

referens? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-041/VIII./2020-2021. számú határozat)  

Richter Kristóf 20 perces szünetet rendelt el az ülésen. (21:55) 

Az ülés folytatódott. (22:05) 

8.1.2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Agócs Norbert. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.1.2.1. Pályázat ismertetése 

Agócs Norbert elmondta, hogy 2018-ban kezdett gólyatanácsosként, és már akkor is a tanulmányi 

bizottság munkája érdekelte. Utána bekerült tanácskozású jogú tagként, akkor is ebből vette ki 

legjobban a részét, foglalkozott a tanulmányi teljesítményértékelési terv és a vizsgarend 

összeállításával is. Tavaly megkapta a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői pozíciót, amitől 

kezdve az oktatói kapcsolattartáson is elkezdtek közösen dolgozni Tóth Ákossal, felkeresték a 

tanszékvezetőket, és az oktatási dékánhelyettest is többször. Részt vett a tanulmányi tanácsadásban 

is. Motivációja a poszt iránt, hogy szeretné tovább vinni a Tóth Ákos által is említett célokat. 

További projekteket is szeretne véghez vinni, és a tudásátadásra is szeretne hangsúlyt fektetni.  

8.1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy az alelnöki tevékenysége mennyire venné el az időt a 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői pozíciótól? 

Agócs Norbert elmondta, hogy szerinte ez nem jelente problémát, sokkal nagyobb önbizalmat ad 

neki az, hogy segíthet a hallgatóknak tanulmányi téren is. Úgy gondolja, hogy csak alelnökként nem 

lenne eléggé motivált. Az alelnökséget nem egyedül csinálná, azt hárman jól fel tudnák osztani, és 

jól működnének együtt. 

Takács Attila megkérdezte, hogy ez a pozíció mennyire hátráltatná a kinti félévének a lehetőségeit? 
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Agócs Norbert elmondta, hogy úgy érzni, hogy a feladatait kívülről is el tudja majd látni a kinti 

egyetem sajátosságai miatt. A bizottsági ülést meg lehet tartani online is, a tanulmányi tanácsadás 

és a KTB munkája is online megvalósítható, így ezeket távolról is meg tudja csinálni. 

Agócs Norbert elhagyta a termet. (22:19) 

8.1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Tóth Ákos elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt nagyon jó tudásra tett szert, nagyon sok 

innovációt bevezetett a bizottságba, nagyon kreatív ötletei vannak. Alkalmasnak látja arra is, hogy 

az alelnökséggel együtt tudja csinálni ezeket a feladatokat. 

Takács Attila elmondta, hogy sokat dolgozott vele együtt, nagyon jól szervezi a napjait és a 

feladatait. Sokat segített neki minden területen.  

Farkas Szidónia elmondta, hogy előző évben Szenka József is hasonlóan Németországban 

töltötte az ötödik félévét, és kintről is nagyon sokat dolgozott, ez szerinte Agócs Norbertnek sem 

lesz akadály. 

Lukács Bálint elmondta, hogy megvan az elhivatottsága és a tudása, nagyon felelősségteljes és a 

keze alá kerülő feladatokat el tudja majd látni.  

Szenka József elmondta, hogy kintről bármit el lehet végezni, és úgy érzi, hogy több ideje lesz 

ezeknek a feladatoknak az ellátására, mint itthon.  

Agócs Norbert visszatért a terembe. (22:25) 

8.1.2.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a Tanulmányi és 

Oktatási Bizottság vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-042/VIII./2020-2021. számú határozat)  

8.2. Kollégiumi Bizottság vezető 

Kollégiumi Bizottság vezetői posztra pályázatot adott le: Radácsi Kristóf. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.2.1. Pályázat ismertetése 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy 2018 szeptemberében gólyatanácsosként kezdett, majd a GHK 

tanácskozású jogú tagja volt. Pályafutásának elején sok területtel foglalkozott, de végül a Kollégiumi 

Bizottságban megtalálta a helyét. Már az előző félévben is nagyon sok mindenben besegített 

Okolicsányi Péternek, nagyon jól haladtak a tudásátadással. Már két hónapja a bizottság vezetője, 

azóta a bizottságban minden kardinális feladatot teljes egészében ő bonyolított le. Nagyon jó volt 
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a tudásátadás és a posztátadás, jó volt Okolicsányi Péter keze alatt dolgozni, örül, hogy ez így 

alakult.  

Radácsi Kristóf elmondta, hogy legfőbb feladatának az Okolicsányi Péter által elkezdett 

feladatok továbbvitelét érzi, és azt, hogy képviselje a hallgatók érdekeit az egyetemen. Szeretné 

javítani a kommunikációt a hallgatók felé, jól működő bizottságot teremteni, ami tehermentesítheti 

a mindenkori bizottság vezető munkáját. 

8.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy meddig tervezi vinni a bizottságot? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy ötödik félévében van az egyetemen, és még a mesterképzésének 

legalább első évéig szeretné ezt vinni. 

Radácsi Kristóf elhagyta a termet. (22:34) 

8.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy nagyon motivált és ezt nagyon jól bizonyítja, hogy Okolicsányi 

Péter mellett is nagyon jól dolgozott. Látszott rajta, hogy amióta megkapta a bizottság vezetői 

posztot, azóta még nagyobb lett a motivációja.  

Radácsi Kristóf visszatért a terembe. (22:37) 

8.2.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Radácsi Kristóf legyen a Kollégiumi 

Bizottság vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-043/VIII./2020-2021. számú határozat)  

8.3. Ösztöndíj referens és Ösztöndíj Bizottság vezető 

8.3.1. Ösztöndíj referens 

Ösztöndíj referens posztra pályázatot adott le: Endrész Roland. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.3.1.1. Pályázat ismertetése 

Endrész Roland elmondta, hogy vannak elkezdett projektjei, mint például a Neptunban történő 

pályázás meghonosítása a GPK-n, ezt ebben a félévben legalább szeretné végig vinni. Tavaly már 

volt törekvése a bizottsági szintű működésre, de sajnos nem működött megfelelően, idén abban 

bizakodik, hogy ez jobban alakul.  

8.3.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Fülöp Gergely megkérdezte, hogy meddig szeretne még képviselő maradni? 
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Endrész Roland elmondta, hogy legalább még egy évet, de ha megmarad a lendülete, akkor 

szívesen marad tovább is. 

Endrész Roland elhagyta a termet. (22:50) 

8.3.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Szenka József elmondta, hogy a pályázó nem kapott túl sok tudást, magának küzdött ki mindent, 

nagyon lelkes ilyen téren. 

Lukács Bálint elmondta, hogy aktívan kereste a tudást, nem félt soha segítséget kérni, akár a 

korábbi képviselőktől, a Tanácsadó Testülettől is.  

Agócs Norbert elmondta, hogy nagyon jól vette az akadályokat, nem visszakozott, hogyha 

ilyenekbe ütközött. 

Endrész Roland visszatért a terembe. (22:55) 

8.3.1.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen az ösztöndíj 

referens? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-044/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.3.2. Ösztöndíj Bizottság vezető 

Ösztöndíj Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Fülöp Gergely. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.3.2.1. Pályázat ismertetése 

Fülöp Gergely elmondta, hogy már nyár óta érzi magán az ambíciót, hogy átvegye az Ösztöndíj 

Bizottság vezetését, úgy érzi, hogy ebben újra meg tudná találni a motivációját. Az első félév még 

csak betanulás lenne, utána szeretné átvenni a feladatokat teljes mértékben. Még úgy tervezi, hogy 

mesterképzés mellett is tudná ezt csinálni.  

8.3.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy milyen feladatokat végzett eddig a bizottságban. 

Fülöp Gergely elmondta, hogy részt vett az ösztöndíjak beszedésében, a pontozásában, illetve az 

ütemezések és a kiírások véleményezésében. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy milyen tudásátadás kezdődött meg eddig? 

Fülöp Gergely elmondta, hogy még ilyen nem történt meg, nem szeretnék elsietni, a későbbiekre 

tervezik. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy örül, hogy Fülöp Gergely megtalálta a motivációját. Szerinte jó  

munkaerő, nagy segítség volt neki mindig. 
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Tóth Ákos elmondta, hogy nagyon jó munkaerő, nekünk nem kell bizonyítania. A posztátadásnak 

van egyfajta menete, nem támogatandó hozzáállás, hogy azonnal felkérünk valakit egy pozícióra.  

Endrész Roland elmondta, hogy ő kereste meg Fülöp Gergelyt, aki motiváltan el is vállalta. Úgy 

látja, hogy egy plusz motivációt tud adni neki, ha megkapja a pozíciót. Ha támogatjuk, és 

megelőlegezzük neki a bizalmat, akkor közösen jól tudnak majd dolgozni együtt. 

Gulyás Máté megkérdezte, hogy mennyi időbe telne a megfelelő posztátadás? 

Endrész Roland elmondta, hogy egy teljes ciklusba telne, amit júliusban kezdett el, és a félév 

végéig tart. Ha egy ilyet végig tud követni, akkor utána könnyebben tudja majd akár egyedül is 

intézni. Véleménye szerint Fülöp Gergely gyorsan bele tud majd tanulni, így nem fél tőle, hogy ez 

sok időbe telne. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy szerencsés a mostani dátum, hogy nem egyből belecsöppen egy 

nagyobb projektbe, hanem a kisebb feladatokba. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a HÖK rendszerre kiterjedő gyors fluktuáció miatt nem 

engedhetjük meg magunknak azt, hogy altassunk még embereket. Szerinte bizottság vezetés mindig 

is inkább betanuló pozíció volt.  

Fülöp Gergely elhagyta a termet. (23:23)  

8.3.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében. 

Fülöp Gergely visszatért a terembe. (23:25) 

8.3.2.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Fülöp Gergely legyen az Ösztöndíj 

Bizottság vezető? 

A GHK titkos szavazáson 10 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-045/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.4. Szociális referens és Szociális Bizottság vezető 

8.4.1. Szociális referens 

Szociális referens posztra pályázatot adott le: Farkas Szidónia. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.4.1.1. Pályázat ismertetése 

Farkas Szidónia elmondta, hogy egy éve már szociális referens, ami alatt próbálta rendbe tenni a 

bizottság munkáját és újítani. Elmondta, hogy a kari bírálói felkészítők kibővültek és több részre 

lettek bontva, ezeket sikerült jobban megszervezni. Személyesen is leült mindenkivel beszélgetni. 
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Jó kapcsolatot épített ki a többi kar, és az EHK szociális referensével. Elmondta, hogy bírálói 

vizsgák sikerességében is nagyon sokat javultunk, önállósodnak az emberek a bírálás során, 

bátrabban előveszik a felkészítő anyagokat, egységben gondolkodnak.  

8.4.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy mennyire van kilátásban a pontrendszer átdolgozása? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy ez mindig egy nagyon fontos téma, de sajnos még nem sikerült 

eredményre jutni. 

Farkas Szidónia elhagyta a termet. (23:39) 

8.4.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Fülöp Gergely elmondta, hogy dolgozott vele egy évet, megvan a szakmai tapasztalata, nyíltan 

vállalja a véleményét, a lelkesedése példaértékű, még az időszakok végén is. 

Agócs Norbert elmondta, hogy bírálóként is látszik rajta a lelkesedés, jól megszervezte a 

felkészítéseket és az időszakot, a bírálásokat és a személyes bemutatásokat. A kérdésekre is nagyon 

szívesen válaszolt mindenkinek. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy nagy lendülettel vette át a bizottságot, és úgy érzi, hogy nagyon 

jól véghez is tudta vinni a terveit.  

Farkas Szidónia visszatért a terembe. (23:43) 

8.4.1.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Farkas Szidónia legyen a szociális 

referens? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-046/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.4.2. Szociális Bizottság vezető 

Szociális Bizottság vezető posztra nem érkezett pályázat. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Landor Liliána a helyszínen jelentkezett a Szociális Bizottság vezető posztra. 

8.4.2.1. Pályázat ismertetése 

Landor Liliána elmondta, hogy miért nem adta le előre a pályázatát. Már januárban is bírált pár 

pályázatot, de igazából a mostani időszakban tudta megtapasztalni a bírálás folyamatát. Elmondta, 

hogy nagyon fontos neki, hogy a szociális térben hátrányban szenvedők segítséget kapjanak. 

8.4.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Fülöp Gergely megkérdezte, hogy egyeztetett-e már a pontos feladatok felosztásáról Farkas 

Szidóniával. 
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Landor Liliána elmondta, hogy még erről nem egyeztettek, de a közeljövőben meg fog történni, 

ha támogatja a képviselet. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy Landor Liliána már korábban is jelezte, hogy érdekelné ez a 

pozíció, de kicsit még félve szólt még neki is. Elmondta, hogy konkrét megbeszélés és tudásátadás 

még nem volt. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy nem ragaszkodik hozzá, hogy megválasszuk. Elmondta, hogy a 

szociális területen másképp működnek a dolgok, mint a többi bizottságban, kell neki legalább egy 

év, hogy átlássa a Bizottság teljeskörű munkáját, és ez egy hosszú folyamat lesz, amit időben 

szeretne elkezdeni. 

Landor Liliána elmondta, hogy a tudásátadás egy fajtája már a bírálással is elkezdődött, a bírálók 

rálátnak a referens munkájára is, így abból is tudnak fejlődni. 

Tóth Ákos megkérdezte, hogy mikor fogalmazódott meg neki, hogy szeretne bizottság vezető 

lenni. 

Landor Liliána elmondta, hogy már a nyár elején megfordult ez a fejében, de akkor még nem 

gondolt arra, hogy erre már most is lenne lehetősége. 

Landor Liliána elhagyta a termet. (00:03) 

8.4.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Endrész Roland megkérdezte, hogy menyire törne le Landor Liliána, hogyan nem lenne most 

megválasztva, hogyan befolyásolná a munkához való hozzáállását? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy egy rövid ideig tényleg sérelem lenne neki, de fel tudná dolgozni, 

és épülni tudna belőle. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a pályázással vállalta a következményét annak, hogy nemet kap, és 

nem választják meg. Nem örülne annak, hogyha emiatt csökkenne a motivációja. 

Szenka József elmondta, hogy ha miattunk megsértődik az jó, mert erősebb lehet, sajnos 

előfordulhat, hogy az egyetemen máskor is fog csalódni. 

Landor Liliána visszatért a terembe. (00:17) 

8.4.2.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Landor Liliána legyen a Szociális Bizottság 

vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 3 igen, 6 nem és 6 tartózkodás mellett nem támogatta a 

javaslatot. 

(GHK-047/VIII./2020-2021. számú határozat) 

Richter Kristóf elmondta, hogy a történtek ne törjék le a motivációját. Inkább csak javaslatként és 

iránymutatásként fogja fel. Ha látványosan sokat fog dolgozni, akkor könnyen meg fogja majd 

kapni a Képviselet bizalmát. 
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Tóth Ákos elmondta, hogy nem volt a tevékenységével probléma, csak az időzítést nem érezte a 

Képviselet megfelelőnek. 

Lukács Bálint elmondta, hogy bíztatni szeretné, hogy kétszerezze meg a motivációját és ne törjön 

le. Egy kis idő múlva meg tudja majd szerezni a Képviselet támogatását. 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Szociális Bizottság vezetője a 

mindenkori szociális referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

8.4.2.5. Szavazás 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-048/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Szociális Bizottság vezetője Farkas Szidónia lett. 

8.5. Rendezvény Bizottság vezető 

Rendezvény Bizottság vezetői posztra pályázatot adott le: Modrovics Gergő. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.5.1. Pályázat ismertetése 

Modrovics Gergő elmondta, hogy már az alelnöki motivációjában is ismertette a terveit. Az őszi 

rendezvények sajnos nem tudnak majd a tervezett formában megvalósulni, de optimistán már a 

tavaszi félévre készül. A legfontosabb feladatának az utánpótlás-képzést érzi. A KRB-ben nagyon 

sok az új tag, ami nagyon sok apró dolgon meglátszik. Arra szeretne időt szánni és munkát fordítani, 

hogy őket is képezze. 

8.5.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.  

Modrovics Gergő elhagyta a termet. (00:22) 

8.5.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Szenka József megkérdezte, hogy mennyire sikerült átadni a feladatokat, és hogy mennyire találják 

alkalmasnak a feladatra? 

Richter Kristóf elmondta, hogy nagyon releváns ember, nagyon nagy a munkabírása, sok új ötlete 

van. Elmondta, hogy sikerült minden tudást átadni, és hogy úgy gondolja, hogy már most 

túlszárnyalja elődjét. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy mi a véleménye a KRB-nek a pályázóról, ők elfogadják-e 

vezetőnek? 
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Pogácsás Panna elmondta, hogy nagyon tetszenek az ötletei a meglátásai és a felfogása, hogy meg 

lehet vele az apróságokat is tárgyalni. Elmondta, hogy a KRB tagjai negatívumot nem hoztak fel 

ellene. 

Gulyás Máté elmondta, hogy dinamikus személyisége van, nem fél kimondani a gondolatait. 

Nagyon tetszik neki, a közösség építése, mint fő irányvonal. Elmondta, hogy a KRB a következő 

időszakban magasabbra teszi az elvárásokat a rendezvények és az ismeretségek szintjén is. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy tele van ötletekkel, fejlődni akar, és nem akar megállni. 

Modrovics Gergő visszatért a terembe. (00:27) 

8.5.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Modrovics Gergő legyen a Rendezvény 

Bizottság vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-049/VIII./2020-2021. számú határozat) 

Richter Kristóf 45 perces szünetet rendelt el az ülésen. (0:30) 

Az ülés folytatódott. (1:15) 

8.6. Gazdasági referens és Gazdasági Bizottság vezető 

8.6.1. Gazdasági referens 

Gazdasági referens posztra pályázatot adott le: Gulyás Máté. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.6.1.1. Pályázat ismertetése 

Gulyás Máté elmondta, hogy azért adta le a pályázatát, mert már a KRB-ben is részt vett a 

rendezvények gazdasági tervének az összeállításában. Tisztában van azzal, hogy a gazdasági 

referensnek nem csak ebből áll a tevékenységi köre, és szeretne még tudást magára szedni. Úgy 

gondolja, hogy bár rengeteget kell még tanulnia megvan a megfelelő motivációja, és rengeteg időt 

tudna arra fordítani, hogy minden megfelelően megvalósuljon. 

8.6.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Szenka József elmondta, hogy véleménye szerint még nincs megfelelő rálátása a GHK gazdasági 

tevékenységeire, ami nem csak a rendezvényről szól. 

Bányász Gáspár megkérdezte, mennyi időt gondolnak szükségesnek, hogy teljeskörűen el tudja 

látni a feladatot. 

Richter Kristóf elmondta, hogy ahhoz, hogy valaki tökéletesen átlássa az egyetemi folyamatok 

működését, arra több év kemény munkája szükséges. Úgy látja, hogy neki három hét intenzív 
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felkészítés elég, hogy megfelelő szinten el tudja látni a napi feladatokat. Elmondta, hogy bár nem 

lát a GHK gazdaságába bele jelenleg a pozíció megszerzésével erre bőven lesz lehetősége. 

Véleménye szerint, az hogyha valaki, valóban részt vett költségvetések és elszámolások 

elkészítésében, sokat számít. Úgy gondolja, hogy felkészült arra, hogy átvegye ezt a pozíciót, bár 

rengeteg munka kell még a jó meglátásokhoz, és hogy gazdasági téren jó rálátási legyenek. 

Lukács Bálint elmondta, hogy nem ideális a jelenlegi helyzet, de úgy gondolja, hogy a pályázó bele 

tudja fektetni a szükséges munkát, hogy a mindennapi folyamatok megfelelően tudjanak zajlani. 

Elmondta, hogy a referensi pozíció egyik része, a fizikai munka, számlák, szerződések, igénylések 

leadása, ezt rövid időn belül el fogja tudni látni. A másik fele a HÖK gazdálkodási rendszerének 

komplex megértése, ami valószínűleg nem lesz meg még egy jelentős ideig neki, de ebben pedig a 

korábbi gazdasági bizottsági tagok segíteni fognak neki, és ez tavaszra végbe tud menni. Utána ezt 

tovább tudja vinni, és bevonzani az új tagokat. 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy meddig tervez még a pozícióval, amennyiben megkapja? 

Gulyás Máté elmondta, hogy még két évig tervez a Képviselet tagja lenni. 

Gulyás Máté elhagyta a termet. (1:29) 

8.6.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Endrész Roland elmondta, hogy véleménye szerint ez a pozíció átadás nagy segítség lenne 

Richter Kristófnak, hogy az elnöki feladatokra tudjon koncentrálni.  

Richter Kristóf elmondta, hogy a GHK gazdasági pozíciója évek óta nem megfelelő, amit 

mindenképpen fel kell oldani. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy neki is nehezére esik elfogadni jelen pillanatban a pályázatot. 

Kérte, hogy erősítsék meg benne a bizalmat annak irányában, hogy három hét múlva úgy érezze, 

hogy volt annak oka, hogy akkor meg lett választva, és nem később. 

Kelle Gergő elmondta, hogy egy befektetés akkor jó, ha a legkisebb a kockázat, így ezt jó döntésnek 

látja. 

Agócs Norbert elmondta, hogy kicsit ellene volt, hogy teljesen újak kapják meg. Továbbá 

elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem ez az ideális mégis ez a legjobb a jelenlegi helyzetben. 

Lukács Bálint elmondta, hogy komoly energiákat fog arra fordítani, hogy az új gazdasági 

bizottságot felkészítsék. Elmondta, hogy a közeljövőben rengeteg lehetőség lesz ezeket gyakorolni. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy sokat dolgozott együtt Gulyás Mátéval különböző feladatokon, 

és mindig a maximumot akarja nyújtani. 

Gulyás Máté visszatért a terembe. (1:38) 

8.6.1.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Gulyás Máté legyen a gazdasági referens? 

A GHK titkos szavazáson 11 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 
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(GHK-050/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.6.2. Gazdasági Bizottság vezető 

Gazdasági Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Mészáros Zita. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.6.2.1. Pályázat ismertetése 

Mészáros Zita elmondta, hogy előző félévben is része volt a Gazdasági Bizottságnak, azonban túl 

sokat nem tudott dolgozni. Végig nézte a tevékenységeket, elemezgette ezeket egyedül. Úgy 

gondolja, hogy sikerült megérteni a tevékenységek nagyrészét. Úgy látja, hogy motivált, és nagyon 

terhelhető. Azt is elmondta, hogy csak akkor tud beletanulni a pozícióhoz kapcsolódó tevékenységi 

körbe, hogyha annak a szerves részévé válik. 

8.6.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Richter Kristóf elmondta, hogy azért támogatja a jelenlegi felállást, mert a Gazdasági Bizottság 

egyszemélyes bizottság volt korábban. Úgy látja, hogy ez csak az utánpótlással és a valódi bizottsági 

működéssel oldható fel, illetve hogyha a referens és a bizottság vezető személye kettéválik.  

Lukács Bálint elmondta, hogy úgy gondolja, hogy Gulyás Mátéval ketten egy jó csapatot tudnak 

alkotni. Úgy látja, hogy ez a felállás megkönnyíti a közös munkát, ad egy redundanciát a feladatok 

elvégzésére. Elmondta, hogy előny a meglévő GHK képviselői tapasztalata. 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy dolgozott-e már korábban Gulyás Mátéval, mit gondol az 

együttműködésről. 

Mészáros Zita elmondta, hogy bár korábban még nem dolgoztak együtt, úgy érzi meg tudják 

találni a közös hangot. 

Gulyás Máté elmondta, hogy meg kell találniuk a közös hangot, ha együtt akarnak dolgozni, akkor 

össze tudnak szokni, és a munka is könnyebben megy. 

Mészáros Zita elhagyta a termet. (1:45) 

8.6.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Lukács Bálint elmondta, hogy Mészáros Zita esetében is lépéseket fog tenni a minél gyorsabb 

tudásátadás érdekében. 

Modrovics Gergő megkérdezte, hogy kik ismerik jobban a pályázót, és mi róla a véleményük? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a szociális pályázatok bírálásában sokat segédkezett. Minden 

felkészítőn ott volt, nagyon pontosan végezte a feladatait. Elmondta, hogy nagyon precíz és nem 

fél kérdezni, sem, ha valami nem tiszta vagy nem érti. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy Mészáros Zitát és Gulyás Mátét is megismerte valamilyen 

oknál fogva, és mindkettőjüket olyan embernek ismerte meg, akik kijönnek új emberekkel, 

mindkettőjüknek megvan a saját tudásuk. Bízik benne, hogy meg fogják találni a közös hangot. 
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Tóth Ákos elmondta, hogy Mészáros Zita kicsit visszahúzódó, de ha kényelmesen érzi magát, 

akkor határozottan ki tud állni bármi mellett. 

Mészáros Zita visszatért a terembe. (1:52) 

8.6.2.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Mészáros Zita legyen a Gazdasági 

Bizottság vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-051/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.7. PR Bizottság vezető 

PR Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Kelle Gergő. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.7.1. Pályázat ismertetése 

Kelle Gergő elmondta, hogy nagyon nagy motiváció volt számára az, hogy Richter Kristóf elnöki 

pályázatában is az szerepelt, hogy a PR terület a GHK-ban nagyon kiaknázatlan. Nagyon sok 

lehetőséget lát ebben, a GHK-n belüli kommunikációt is magáévá szeretné tenni, szeretne a 

bizottság vezetőkkel beszélgetni és az öntevékenyköri kapcsolattartást is valamilyen szinten a PR 

Bizottság feladatává tenni. 

8.7.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Farkas Szidónia elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy erre a posztra kerülhet egy motivált 

ember, aki ezt mindig is bizonyítja. 2018-ban, mikor ő megkapta ezt a pozíciót egyedül szedte össze 

feladatkörét képző feladatokat. Az utána következők a poszt megkapása után egy ideig motiváltak 

voltak, de ez sajnos alábbhagyott. 

Kelle Gergő elmondta, hogy feladatának látja a PR Bizottság feladatainak az újradefiniálását. 

Elmondta, hogy sokkal felelősségteljesebb lehetne ez a tevékenység, mint ami korábban volt. 

Kelle Gergő elhagyta a termet. (1:56) 

8.7.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy mindenkinek segítette eddig is a munkáját, nagyon sokat számít, 

hogy ennyire motivált volt eddig is, és ez a lelkesedése jelenleg is tart. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a pályázó mindig elérhető volt, akkor rövid határidőn belül is 

bármilyen feladatot szívesen ellátott. 

Kelle Gergő visszatért a terembe. (1:58) 
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8.7.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Kelle Gergő legyen a PR Bizottság vezető? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-052/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.8. Kari Rendezvény Bizottság vezető 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Rendezvény Bizottság vezetője 

a mindenkori Rendezvény Bizottság vezetője legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

8.8.1. Szavazás 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-053/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Kari Rendezvény Bizottság vezetője Modrovics Gergő lett. 

8.9. Szponzor Csoport vezető 

A Szponzor Csoport vezető posztra pályázatot adott le: Pogácsás Panna. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.9.1. Pályázat ismertetése 

Pogácsás Panna elmondta, hogy már korábban is rá tudott látni erre a feladatkörre is. Próbált ő 

is belekapcsolódni az elvégzendő feladatokba. Az első félév megfelelő lenne számára a betanulásra, 

amit szerinte sikeresen tudna véghezvinni, hogy utána jól tudjon egyedül is teljesíteni. 

8.9.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Modrovics Gergő elmondta, hogy a meglévő elérhetőségeit Richter Kristóf továbbadja majd 

neki, átbeszélik majd, hogy mit csináltak eddig, és a folyamatban levő feladatokat közösen lezárják 

majd. 

Szenka József megkérdezte, hogy vannak-e konkrét tervei, vagy úgy gondolja, hogy majd később 

lesz csak meg a megfelelő rálátása? 

Pogácsás Panna elmondta, hogy gondolkodott már a jelenlegi rendszer megreformálásán, de még 

döntésre nem jutott, úgy látja, hogy később jobban el tudja majd dönteni mi a követendő irány. 

Pogácsás Panna elhagyta a termet. (2:05) 

8.9.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Richter Kristóf elmondta, hogy hatalmas szerepet vállalt már korábban is, szerinte megfelelően 

fogja tudni csinálni a pozícióval járó feladatokat. 
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Modrovics Gergő elmondta, hogy már a tavaszi félévben megtartott rendezvényekre is ő szerzett 

szponzorokat, ami a rövid határidő ellenére jól sikerült. 

Gulyás Máté elmondta, hogy ketten vitték az előző évben a KRB-ben a marketing csoportot. 

Rengeteg helyet jártak végig személyesen, és ebbe nagyon nagy munkát tett bele. Új helyeket is 

keresett, ennek volt köszönhető, hogy ennyi szponzort sikerült összeszedniük. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy mit gondol a Képviselet Pogácsás Panna 

tárgyalástechnikájáról? 

Richter Kristóf elmondta, hogy nincsenek kétségei afelől, hogy ne tudna megfelelően tárgyalni a 

lehetséges támogatókkal. 

Pogácsás Panna visszatért a terembe. (2:10) 

8.9.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Pogácsás Panna legyen a Szponzor 

Csoport vezető? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-054/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.10. Külügyi referens 

Külügyi referens posztra pályázatot adott le: Takács Attila. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.10.1. Pályázat ismertetése 

Takács Attila elmondta, hogy korábban a Szociális és a Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

feladataival foglalkozott, ugyanakkor szeretne komolyabban részt venni a Képviselet 

tevékenységében. Úgy gondolja, hogy a munkamoráljának jót tenne, ha konkrét feladata lenne. Ezt 

jól át tudná venni Agócs Norberttől és mindent meg tudna tanulni, ami a pozícióhoz kapcsolódó 

feladatok ellátásához szükséges. Elmondta, hogy ez a terület áll a legközelebb a tanulmányi 

feladatokhoz, így a későbbiekben is hasznos tapasztalat lenne számára. 

8.10.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.  

Takács Attila elhagyta a termet. (2:13) 

8.10.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy úgy tapasztalta, hogy Takács Attila kicsit motiválatlan lett 

tavasszal, de úgy látta, hogy motivációját sikerült újraéleszteni, azzal, hogy rá hagyományozza ezt a 

pozíciót. Újra talált egy kis motivációt, és nagyon lelkesen tudná ellátni az ehhez kapcsolódó 

feladatokat. Elmondta, hogy bár tudásátadás még nem volt, de a legközelebbi nagyobb munka majd 
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januárban fog történni, így addig még ezt van lehetőségük pótolni, addig is mindenben segítene 

neki. Elmondta, hogy ezen a területen is rengeteg kiaknázatlan lehetőség van még, ha megvan a 

megfelelő lelkesedése, akkor nála is sokkal jobb lehet ebben. 

Takács Attila visszatért a terembe. (2:15) 

8.10.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Takács Attila legyen a külügyi referens? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-055/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.11. Sportreferens 

A sportreferens vezető posztra pályázatot adott le: Modrovics Gergő. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett jelentkezés, sem jelölés. 

8.11.1. Pályázat ismertetése 

Modrovics Gergő elmondta, hogy idei évben sikerült fejleszteni a GHK kapcsolatát a GSSZO-

val. Egyeztetett velük többször, ugyanígy szeretné ezt folytatni a következő évben is. Elmondta, 

hogy mindent sikerült velük időben elvégezni. 

8.11.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Tóth Ákos megkérdezte, hogy szeretné-e a GHK-n belül újraéleszteni a sportot. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy szeretné, de egyéb alternatívákon is gondolkodott már. 

Modrovics Gergő elhagyta a termet. (2:18) 

8.11.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Bányász Gáspár elmondta, hogy nagyon örül annak, milyen magas szintre sikerült emelni a 

kommunikációt a GSSZO-val, szeretné, ha ez a továbbiakban is így maradna. 

Modrovics Gergő visszatért a terembe. (2:20) 

8.11.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Modrovics Gergő legyen a sportreferens? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-056/VIII./2020-2021. számú határozat) 

8.12. Utánpótlásképzés felelős 

Az utánpótlásképzés felelős posztra nem érkezett előzetesen pályázat. 
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A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

8.12.1. Pályázat ismertetése 

Bányász Gáspár elmondta, hogy szeptemberben már elmondta a legfontosabb gondolatait a 

pozícióval kapcsolatban. Úgy látja, hogy régóta a Képviselet tagja, és kötelességének érzi, hogy 

stabil utánpótlás-bázist tudjon kiépíteni, ezt szeretné folytatni és fejleszteni. 

8.12.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.  

Bányász Gáspár elhagyta a termet. (2:22) 

8.12.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Tóth Ákos elmondta, hogy voltak motivációs problémái, de van egy általános pozitív kisugárzása 

közösségi szempontból megnyerő személyiség. A kétségei ellenére is neki való poszt. 

Endrész Roland elmondta, hogy a Képviselet is segítheti a munkáját, és előnyös is hogyha minél 

több képviselővel és bizottsággal megismerkednek. Ezt egyedül nem tudja majd megcsinálni. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy ezzel a pozícióval és feladatkörrel vissza tudta nyerni a 

motiváltságát. Ezt félév közben nem lehet abbahagyni, azt mondta, hogy a pályázó tényleg nagyon 

lelkesen ellátja a pozícióval kapcsolatos feladatokat, és a képviselőket is jobban be akarja vonni a 

felkészítésbe. 

Richter Kristóf elmondta, hogy Bányász Gáspár már három hete elkezdte a Gólyatanács 

szervezését, egyeztetett vele, ő is azt vette észre, hogy megtalálta újra a motivációját. 

Bányász Gáspár visszatért a terembe. (2:27) 

8.12.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen az 

utánpótlásképzés felelős? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-057/VIII./2020-2021. számú határozat) 

9. EHK külső bizottságaiba delegált tagok 

Richter Kristóf javasolta, hogy az EHK külső bizottsági delegáltjai az adott területhez kötődő kari 

referensek legyenek. Kollégiumi területen indítványozta, hogy az EHK Külső Kollégiumi 

Bizottsági delegált a mindenkori GHK Kollégiumi Bizottság vezető legyen. Az Egyetemi Szociális 

Bizottságba indítványozta, hogy a mindenkori szociális referens kerüljön delegálásra. Megkérdezte, 

hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat. 
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9.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-058/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében az EHK Külső Oktatási Bizottságába Tóth Ákos, Külső Kollégiumi 

Bizottságába Radácsi Kristóf, Külső Pályázati Bizottságába Endrész Roland, Külső Szociális 

Bizottságába Farkas Szidónia, Külső Gazdasági Bizottságába Gulyás Máté, Hallgatói Sport 

Bizottságába Modrovics Gergő, az Egyetemi Szociális Bizottságba Farkas Szidónia került 

delegálásra. 

10. Kari Tanács tagok 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Kari Tanácsba 7 főt delegál a GHK.  

Lukács Bálint elmondta, hogy itt születnek a Gépészmérnöki Kar legfontosabb döntései. Az 

ülések csütörtökön szoktak lenni 14:00-tól a K épület Rektori Tanácstermében. 

A helyszínen jelentkezett: Endrész Roland, Farkas Szidónia, Landor Liliána, Lukács Bálint, 

Radácsi Kristóf, Richter Kristóf, Szenka József. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

10.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Tanács tagságára? Elmondta, 

hogy maximálisan 7 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Endrész Roland: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Farkas Szidónia: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

• Landor Liliána: 12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 

• Lukács Bálint: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

• Radácsi Kristóf: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Richter Kristóf: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Szenka József: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

A szavazás értelmében Endrész Roland, Farkas Szidónia, Landor Liliána, Lukács Bálint, 

Radácsi Kristóf, Richter Kristóf és Szenka József lettek a Kari Tanács tagjai. 

 (GHK-059/VIII./2020-2021. számú határozat) 
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10.2. Kari Tanács ülés helyettesítés 

Landor Liliána jelezte, hogy nem tud részt venni a Kari Tanács 2020. október 1-i ülésén.  

Agócs Norbert jelentkezett helyettesítésre. 

10.2.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari Tanács 2020. október 1-i ülésén 

Landor Liliánát Agócs Norbert helyettesítse. 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-060/VIII./2020-2021. számú határozat) 

11. Kari Bizottságok delegáltjai 

11.1. Kari Tanulmányi Bizottság 

11.1.1. Állandó tagok 

A helyszínen jelentkeztek: Tóth Ákos, Szenka József és Agócs Norbert. 

11.1.1.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Tanulmányi Bizottság 

tagságára? Elmondta, hogy maximálisan 3 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Agócs Norbert: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Szenka József: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Tóth Ákos: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

A szavazás értelmében Agócs Norbert, Szenka József és Tóth Ákos lettek a Kari 

Tanulmányi Bizottság tagjai. 

 (GHK-061/VIII./2020-2021. számú határozat) 

11.1.2. Póttagok 

Richter Kristóf javasolta, hogy a KTB póttagjai a mindenkori GHK elnök és a két alelnök legyen. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat. 

11.1.2.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-062/VIII./2020-2021. számú határozat) 
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A szavazás értelmében a Kari Tanulmányi Bizottság póttagjai Richter Kristóf, Endrész Roland 

és Modrovics Gergő lettek. 

11.2. Gazdasági Bizottság 

Richter Kristóf javasolta, hogy a Gazdasági Bizottság hallgatói tagjai a GHK mindenkori elnöke 

és gazdasági referense legyen. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat. 

11.2.1.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-063/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Gazdasági Bizottságba Richter Kristóf és Gulyás Máté kerültek 

delegálásra. 

11.3. Kari Kreditátviteli Bizottság 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Kreditátviteli Bizottság hallgatói 

tagja a GHK mindenkori tanulmányi referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

11.3.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-064/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Kari Kreditátviteli Bizottságba Tóth Ákos került delegálásra. 

11.4. Felvételi Bizottság 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Felvételi Bizottság hallgatói tagjai a 

GHK mindenkori tanulmányi referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

11.4.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-065/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Felvételi Bizottsága Tóth Ákos került delegálásra. 
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11.5. Oktatási Bizottság 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában az Oktatási Bizottság hallgatói tagjai a 

GHK mindenkori elnöke és tanulmányi referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

11.5.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-066/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében az Oktatási Bizottságba Richter Kristóf és Tóth Ákos kerültek delegálásra. 

11.6. Kari Tudományos Diákköri Bizottság 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Tudományos Diákköri Bizottság 

hallgatói tagjai a GHK mindenkori elnöke és ösztöndíj referense legyen. Egyéb javaslat nem 

érkezett. 

11.6.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-067/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Kari Tudományos Diákköri Bizottságba Richter Kristóf és Endrész 

Roland kerültek delegálásra. 

11.7. Tudományos Bizottság 

A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

11.7.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen a Tudományos 

Bizottság tagja. 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-068/VIII./2020-2021. számú határozat) 

11.8. Kari Fegyelmi Bizottság 

A helyszínen jelentkeztek: Bányász Gáspár, Modrovics Gergő, Richter Kristóf. 
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11.8.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Fegyelmi Bizottság tagságára? 

Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Bányász Gáspár: 11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 nem szavazott 

• Modrovics Gergő: 6 igen, 0 nem, 7 tartózkodás, 2 nem szavazott 

• Richter Kristóf: 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

A szavazás értelmében Bányász Gáspár és Richter Kristóf lettek a Kari Fegyelmi Bizottság 

tagjai. 

 (GHK-069/VIII./2020-2021. számú határozat) 

11.9. Kari Informatikai Bizottság 

A helyszínen jelentkezett: Fülöp Gergely, Szilvási Márton. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

11.9.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Informatikai Bizottság 

tagságára? Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során. 

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Fülöp Gergely: 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

• Szilvási Márton: 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

A szavazás értelmében Fülöp Gergely és Szilvási Márton lettek a Kari Informatikai 

Bizottság tagjai. 

 (GHK-070/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12. További posztok 

12.1. Hallgatói Iroda vezetője 

A Hallgatói Iroda vezető posztra előzetesen pályázat nem érkezett. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Szilvási Márton a helyszínen jelentkezett a Hallgatói Iroda vezető posztra. 



40 / 46. oldal 

 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 

Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 

e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

12.1.1. Pályázat ismertetése 

Szilvási Márton elmondta, hogy érdeklődik a betanuló poszt és tevékenység iránt. Úgy gondolja, 

hogy ezzel egy jó rálátást tudna kapni a GHK működésére. 

12.1.2. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szilvási Márton legyen a Hallgatói Iroda 

vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-071/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.2. Honlap főszerkesztő 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Honlap főszerkesztő a GHK 

mindenkori PR Bizottság vezetője legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

12.2.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-072/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a Honlap főszerkesztő Kelle Gergő. 

12.3. Emlékeztetővezető 

Az emlékeztetővezető posztra előzetesen pályázat nem érkezett. 

A helyszínen jelentkezett: Endrész Roland 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

12.3.1. Pályázat ismertetése 

Endrész Roland elmondta, hogy az utóbbi időkben kicsit elhanyagolta ezt a tevékenységét, de 

szeretné rendbe szedni, és az utódját majd kinevezni. 

12.3.2. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen az 

emlékeztetővezető. 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-073/VIII./2020-2021. számú határozat) 
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12.4. Szakkollégiumi kapcsolattartó 

12.4.1. Posztok közös kezelése 

Agócs Norbert javasolta, hogy a három szakkollégiumnak (GSZK, ESZK, GLSZ) egy személy 

legyen a kapcsolattartója. Egyéb javaslat nem érkezett. 

12.4.1.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-074/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.4.2. Kapcsolattartó 

A Szakkollégiumi kapcsolattartó posztra előzetesen pályázat nem érkezett. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Bányász Gáspár a helyszínen jelentkezett a Szakkollégiumi kapcsolattartó posztra. 

12.4.2.1. Pályázat ismertetése 

Bányász Gáspár elmondta, hogy egyezetetett erről már Richter Kristóffal. Elmondta, hogy nem 

szeretné egyedül folytatni ezt a tevékenységet, szeretne maga mellé egy társat. Néha voltak leülései, 

de úgy gondolja, hogy sikerült kicsit építkezni az elmúlt egy évben, és ezt szeretné folytatni. 

12.4.2.2. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen a szakkollégiumi 

kapcsolattartó. 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-075/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.5. Öntevékenyköri kapcsolattartó 

Az Öntevékenyköri kapcsolattartó posztra előzetesen pályázat nem érkezett. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Szilvási Márton a helyszínen jelentkezett az Öntevékenyköri kapcsolattartó posztra. 

12.5.1. Pályázat ismertetése 

Szilvási Márton elmondta, hogy foglalkozott már korábban is öntevékeny körökkel, ezután is 

tudná a jó munkakapcsolatot fenntartani. Úgy gondolja, hogy Bányász Gáspárral ketten jól 

tudnának majd együtt dolgozni. 
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12.5.2. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szilvási Márton legyen az öntevékenyköri 

kapcsolattartó. 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-076/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.6. Szintfelelősök koordinátora 

A Szintfelelősök koordinátora posztra előzetesen pályázat nem érkezett. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Fülöp Gergely a helyszínen jelentkezett a Szintfelelősök koordinátora posztra. 

12.6.1. Pályázat ismertetése 

Fülöp Gergely elmondta, hogy Endrész Roland kérte fel ennek a posztnak a betöltésére, amivel 

úgy érzi, hogy közelebb tudna kerülni a kari hallgatókhoz. 

12.6.2. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Fülöp Gergely legyen a szintfelelősök 

koordinátora. 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-077/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.7. HK alumni felelős 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a HK alumni felelős a GHK 

mindenkori elnöke legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

12.7.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-078/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a HK alumni felelős Richter Kristóf lett. 

12.8. Szakfelelősök, Szakbizottsági tagok 

12.8.1. Mechatronika szakfelelős, Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag 

A posztra nem érkezett előzetesen pályázat. 

A helyszínen jelentkezett: Agócs Norbert. 
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12.8.1.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a mechatronika 

szakfelelős, illetve a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsági tagja. 

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-079/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.8.2. Energetika szakfelelős, Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag 

A posztra nem érkezett előzetesen pályázat. 

A helyszínen jelentkezett: Modrovics Gergő. 

12.8.2.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Modrovics Gergő legyen az energetika 

szakfelelős, illetve az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tagja. 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-080/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.8.3. Ipari termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés Szakbizottsági 

tag 

A posztra nem érkezett előzetesen pályázat. 

A helyszínen jelentkezett: Tóth Ákos. 

12.8.3.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Ákos legyen az ipari termék- és 

formatervező szakfelelős, illetve az Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés Szakbizottsági 

tagja. 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-081/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.8.4. Gépészmérnök szakfelelős, Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tag 

A posztra nem érkezett előzetesen pályázat. 

A helyszínen jelentkezett: Tóth Ákos. 

Agócs Norbert elmondta, hogy az épületgépészeti és gépészeti eljárástechnikai MSc képzéssel, 

valamint a Mechanical engineering modelling MSc képzéssel kapcsolatos feladatok ellátása is ezen 

felelős dolga. 

12.8.4.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Ákos legyen a gépészmérnök 

szakfelelős, illetve a Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tagja. 



44 / 46. oldal 

 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 

Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 

e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-082/VIII./2020-2021. számú határozat) 

12.9. Esélyegyenlőségi koordinátor 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában az esélyegyenlőségi koordinátor a 

GHK mindenkori szociális referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett. 

12.9.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-083/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében az esélyegyenlőségi koordinátor Farkas Szidónia lett. 

12.10. Tanszéki kapcsolattartók 

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a tanszéki kapcsolattartók a GHK 

mindenkori KTB tagjai legyenek. Egyéb javaslat nem érkezett. 

12.10.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-084/VIII./2020-2021. számú határozat) 

A szavazás értelmében a tanszéki kapcsolattartók Agócs Norbert, Szenka József és Tóth Ákos 

lettek. 

13. Fegyelmi felelősök 

A GHK tagjai megegyeztek, hogy a már meglévő fegyelmi felelősöknek is újra kell jelentkezni a 

pozícióért. 

A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár, Farkas Szidónia, Fülöp Gergely, Gulyás Máté, 

Lukács Bálint, Modrovics Gergő, Pogácsás Panna, Radácsi Kristóf, Szenka József, Szilvási 

Márton. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

13.1. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a fegyelmi felelősi poszt betöltésére? 

Elmondta, hogy a leadott igen szavazatoknak nincs maximuma a titkos, listás szavazás során. 
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A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Bányász Gáspár: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Farkas Szidónia: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Fülöp Gergely: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Gulyás Máté: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Lukács Bálint: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Modrovics Gergő: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Pogácsás Panna: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Radácsi Kristóf: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Szenka József: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

• Szilvási Márton: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

A szavazás értelmében Bányász Gáspár, Farkas Szidónia, Fülöp Gergely, Gulyás Máté, 

Lukács Bálint, Modrovics Gergő, Pogácsás Panna, Radácsi Kristóf, Szenka József és 

Szilvási Márton lettek fegyelmi felelősök. 

 (GHK-085/VIII./2020-2021. számú határozat)  
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14. Egyebek 

Modrovics Gergő felkérte Pogácsás Pannát a Rendezvény Bizottság helyettesének. Elmondta, 

hogy voltak korábban aggályok a személyével kapcsolatban, de az elmúlt két hétben azt tapasztalta, 

hogy ezek nagyrészt alaptalanok, bízik benne, hogy tudja majd segíteni a munkáját. 

Richter Kristóf megköszönte a bizalmat, amit kapott. Elmondta, hogy bízik benne, hogy az 

újonnan megalakult GHK félre tudja tenni a belső problémákat, esetleges konfliktusokat, amik 

korábban voltak. Kérte, hogy azok, akik még korábban is Képviselők voltak, segítség az újakat. Az 

elnökség nevében kérte, hogy bármikor bármilyen problémával vagy javaslattal keresse meg bárki 

őket. Záró gondolataként kiemelte az őszinteség fontosságát. 
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