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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. október 6-án tartott rendes üléséről 
 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog    x  

Bányász Gáspár szavazati jog  x    

Endrész Roland szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulyás Máté szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Lándor Liliána szavazati jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog x     

Modrovics Gergő szavazati jog x     

Pogácsás Panna szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

1.2. Kármán Zöld Kör vezetőségváltás 

1.3. Beszámoló Dékáni Tanácsról (október 6-i) 

2. EHK 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. TTT ellenőrzésének eredménye 

4. Kollégiumi Bizottság 
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4.1. Általános beszámoló 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. KTDB beszámoló 

5.3. Általános beszámoló 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Bírálói ösztöndíjak 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. KGB ülés beszámoló 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Aktualitások a Rendezvény Bizottság tevékenységével kapcsolatban 

9. PR Bizottság 

10. Iroda 

11. Egyebek 

 

 
Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-086/IX./2019-2020. számú határozat) 

 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Senior Gárda vezetőségváltás 

Dézsi Tamás László beszámolt az elmúlt egy év tevékenységéről. Elmondta, hogy a karantén 

ideje alatt e-sport versenyeket szerveztek, illetve ezután az időszak után nagyobb szerepet vállaltak 

a tankörvezetők képzésében. Szerveztek különböző csapatépítőket, például Quiz Estet, valamint 

Paintball Bajnokságot. 

Kovács Csongor elmondta, hogy vezetősége alatt szeretné a Senior Gárda segítségével arra 

motiválni az elsőéves hallgatókat, hogy minél hamarabb integrálódjanak a kari közösségi életbe. A 

végső céljuk az, hogy a mostani elsőévesek teljes évként éljék meg a 2020/21. tanévet. 

Szenka József megkérdezte, hány aktív tagja van a körnek? 

Kovács Csongor elmondta, hogy jelenleg 19 aktív tagja van a Senior Gárdának. 

Ricthter Kristóf megköszönte Dézsi Tamás László eddigi tevékenységét és sok sikert kívánt 

Kovács Csongornak. 

Kovács Csongor és Dézsi Tamás László elhagyták a termet. (20:17) 
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1.2. Kármán Zöld Kör vezetőségváltás 

Poór Dániel elmondta, hogy frissen alakult körként sikerült elindítani az öntevékeny kört, azonban 

ebbe rengeteg energiát fektettek a tavaszi félévben. Részt vettek a főzőversenyen, valamint végezték 

azokat a projekteket, melyek hozzájárulnak a kollégiumi élet színvonalának emeléséhez. A 3. emeleti 

társalgóban konyhakertet építettek ki. A karantén, kollégium-orientált körként, súlyosan érintette a 

kör tevékenységét. 

Tatai Mihály elmondta, hogy konkrét projektjei vannak a körnek erre a félévre, melyre online is 

lehetőség van. Ilyen projekt lenne ismeretterjesztés céllal oktatóanyagok készítése pl. a szelektív 

hulladékgyűjtésről. Emellett friss körként nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a csapatépítésre is, 

hogy egyben tartsák a csapatot ebben az időszakban is. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy a kör által szerzett szelektív hulladékgyűjtők honnan 

származnak? 

Poór Dániel elmondta, hogy újrahasznosított kartondobozokat adtak a kollégium lakóinak. 

Szenka József megkérdezte, hány aktív taggal rendelkezik a kör? 

Tatai Mihály elmondta, hogy 9 aktív taggal rendelkeznek, valamint most fognak tagfelvételt 

hirdetni. 

Ricthter Kristóf megköszönte Poór Dániel eddigi tevékenységét és sok sikert kívánt Tatai 

Mihálynak. 

Tatai Mihály és Poór Dániel elhagyta a termet. (20:26) 

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:26) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Kovács Csongor legyen a Senior Gárda 

vezetője? 

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

(GHK-087/IX./2019-2020. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tatai Mihály legyen a Kármán Zöld Kör 

vezetője? 

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

(GHK-088/IX./2019-2020. számú határozat) 

 

1.3. Beszámoló Dékáni Tanácsról (október 6-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Elhunyt Dr. Fehér Béla, 61 éves volt. 

• Zalaegerszegen új BME telephelyet hoznak létre. 

• Jelenleg kb. 3500 aktív hallgató tanul a GPK-n, ez kb. 500 fős csökkenés jelent az elmúlt 

5-7 évet tekintve. 

• Pályaorientációs napok kerülnek megszervezésre. 
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• Nyílt Napot helyettesítő online esemény kerül megszervezésre. 

 

2. EHK 

 
2.1. Beszámoló EHK ülésről (szeptember 1-i) 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Szili Ákos beszámolt a Rektori Tanácsról, Vezetői értekezletről. Elfogadásra került a 

rektori pályázati kiírás. 

• Az ÉMK HK tisztújítást tartott. 

• A MŰHASZ 60%-os jogi tulajdonosát felszámolták, jogutódja a BME. Ezzel kapcsolatban 

jogi problémák adódtak. 

• Neptunban új kérdőív indult, mely az online órákkal kapcsolatos tapasztalatokat méri fel. 

• ESZB ülés kerül megrendezésre. 

• November 23-án HÖK Szkéné kerül megszervezésre. 

 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

 
3.1. TTT ellenőrzésének eredménye 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• Kb. egy hét alatt sikerült ellenőrizni a TTT-t, köszöni mindenkinek, aki segítséget nyújtott 

ebben a projektben. 

• Köszöni mindenkinek, aki a TOB-ot választotta, kéri őket, hogy maradjanak itt ülés után. 

Agócs Norbert elmondta, hogy további pontok kerültek be a TVSZ új tervezetébe a 

számonkérésekkel kapcsolatban. 

 

4. Kollégiumi Bizottság 

 
4.1. Általános beszámoló 

• Bögre Bálint megkapta a védőfelszerélését. 

• Neptunban újabb e-mail került kiküldésre a kollégiumokban maradt személyes tárgyakkal 

kapcsolatban. Újabb határidő került kitűzésre a tárgyak elszállítására. 

• Megérkeztek az EHK infografikák, ezeket minél hamarabb ki kell helyezni a kollégiumban. 

• Jogtalan sárgacetlik kerültek kiosztásra. 

• A kollégiumban lecsengeni látszik a koronavírus-gyanús hallgatók száma. 

• Kb. 30 hallgató mondta le a kollégiumi férőhelyét. 

• Egy hallgató nem költözött ki a kollégiumból, csak e-mailben mondta le a férőhelyét. 
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• A most beköltöző hallgatóknak nincs lehetősége vendéget fogadni. 

Gulyás Máté megkérdezte, hogy milyen rendszerességgel kerül ellenőrzésre a recepción kihelyezett 

listát, melyet a testhőmérséklet-mérés céljából hoztak létre. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy nincs konkrét időpont, azonban kötelező minden kollégista 

továbbra is mérni a testhőmérsékletét. 

Szenka József megkérdezte, hogy a kollégiumi fegyelmi felelősök listája le lett-e adva? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy még nem adta le a listát, folyamatban van. 

Endrész Roland előterjesztette a KTK szintfelelősi pótpályázat eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KTK szintfelelősi pótpályázat eredményét? 

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

(GHK-089/IX./2019-2020. számú határozat) 

 

5. Ösztöndíj Bizottság 

 
5.1. KTDB beszámoló 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Agócs Norberttel KTDB ülésen vettek részt október 3-án. 

• Az ülés egyik fő témája a szekciók létszámából fakadó átalakítás volt. 

• A GHK-t érintő pontok a TDK különdíjak, valamint a 2020. évi TDK dátuma volt. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a TDK dolgozatok prezentálásának dátuma november 12. Szó 

esett a dolgozatok prezentálásának módjáról. Felmerült, hogy előre felvett előadást töltsenek fel a 

hallgatók, azonban ezt az ötletek elvettette a Bizottság. 

 

5.3. Általános beszámoló 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• A pályázati kiírások továbbra sem érkeztek vissza a Jogi Igazgatóságról. 

 

6. Szociális Bizottság 

 
6.1. Bírálói ösztöndíjak 

Farkas Szidónia bemutatta a szociális pályázatok bírálóinak ösztöndíj eredményét. 
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7. Gazdasági Bizottság 

 
7.1. KGB ülés beszámoló 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Lukács Bálint prezentálta a sportnormatíva felhasználását. 

• Beszámolt a GHK-t érintő gazdasági kérdésekről. 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• Folyamatban van a tudásátadás. 

Richter Kristóf elmondta, hogy gyakorlatias a tudásátadás, ugyanis éppen folyó projekteken 

keresztül tehetnek szert a tudásra a bizottság vezetője és referens. 

 

8. Rendezvény Bizottság 

 
8.1. Aktualitások a Rendezvény Bizottság tevékenységével kapcsolatban 

Modrovics Gergő előterjesztette a Rendezvényszervezői pályázat kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Rendezvényszervezői pályázat kiírását? 

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

(GHK-090/IX./2019-2020. számú határozat) 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• 18:00-tól csütörtökön várják szeretettel a GHK-t KRB-s eseményre. 

• A Kollégista avató szervezése nagyon rapidul folyik. Több koncepció készült, igyekeznek 

járványügyi helyzettel kompatibilis online rendezvényt tartani. 

• A 10-11. hét környékén online formában Városvetélkedő kerül megszervezésre. 

 

9. PR Bizottság 
 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Aktualizálásra kerültek a honlapon a képviselők. 

• Ideje tablófotózást tartani. 
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10. Iroda 
 

Fülöp Gergely elmondta, hogy kiküldte az ügyeletet és a takarítást szamon tartó táblázatot. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy kaptunk-e visszajelzést az irodabeszerzésről? 

Fülöp Gergely elmondta, hogy még nem tud róla. 

Richter Kristóf elmondta, hogy érdemes lenne új függönyöket beszerezni a megfelelő sötétítés 

érdekében. 

 

11. Egyebek 

Fülöp Gergely elmondta, hogy szeretne elindítani egy olyan levélfolyamot, ahol jelezni lehetne, 

ha valakinek nincs jogosultsága egy adott meghajtó kezelésére. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy folyamatban van a GHK meghajtóin elérhető táblázatok 

jogosultságainak szerkesztése. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság tagjai számára e-mailt fog küldeni a 

bizottsági ülésekkel kapcsolatban. 

Szenka József elmondta, hogy szükségesnek látja elkezdeni a HK hétvége, valamint KHK 

vacsora szervezését. 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Vállalások listája helyett a Trellot szeretné meghonosítani a GHK-ban projektmenedzselés 

céljából. 

• Szeretné megkérni Farkas Szidóniát, hogy adja át a Gépész Hírlevél üzemeltetéséhez 

szükséges tudást és jogosultságokat Kelle Gergőnek. 

• Prezentálta a mentorprogramot az új képviselők számára. 

 

Ülés vége: 22:48 

A következő ülés várható időpontja: 2020. október 13. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József 

út 1-17., HK tömb 

 
 

Kelt: Budapest, 2020. október 6. 
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………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
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