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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. november 17-én 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     

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: A GHK online kommunikációs csatornája. 

Vendég(ek): Szili Ákos, EHK elnök 

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 

2. EHK 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Általános beszámoló a kiköltözésről 

4.2. Kancellári utasítás véleményezése 
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4.3. KFSZ elkészítése 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Általános beszámoló 

5.2. GHK ösztöndíj pályázati kiírás 

5.3. Tanulmányi ösztöndíj korrekció 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

7. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a Nyílt Hét szervezéséről 

8. PR Bizottság 

9.1. Általános beszámoló 

9. Szponzor Csoport 

9.1. Általános beszámoló 

10. Iroda 

11. Egyebek 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-106/XVII./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

Richter Kristóf köszöntette az ülés vendégét, Szili Ákost, az EHK elnökét. 

Richter Kristóf elmondta, hogy Dékáni Tanácson vett részt, azonban az elmúlt hét sűrű ülései 

miatt a GHK naprakész, nincs újabb fejlemény. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy folytatta a Trello fejlesztését. Ezzel kapcsolatban szeretne 

egyeztetni a bizottságok vezetőivel, hogy hogyan lehetne minél jobban kihasználni ezt a platformot.  
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2. EHK  

 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (november 12-i) 

Szenka József beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

Szenka József elmondta, hogy a múlt heti üléseken már több, az EHK-ban történt eseményekről 
beszámolt. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Vizsgarend előkészítése 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Nagy számban érkeztek a tanszékektől vizsgarend tervezetek. 

• A hétvégén kerülnek ellenőrzésre a vizsgarendek. 

• Szeretné kérni a Képviseletet, hogy segítsen a vizsgarend ellenőrzésében. 

3.2. Általános beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Várhatóan gyorsabban és hatékonyabban át tudnak állni a tanszékek a távolléti oktatásra. 

• Véleményezésre került az intézkedési terv. A tervben két pont vonatkozik tanulmányi 

témákra. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Általános beszámoló a kiköltözésről 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A héten továbbra is van lehetőség a kiköltözésre. 

• A mai szűrés alapján még 190 lakó van a kollégiumban, azonban arról nincs információja, 

hogy ezek közül hányan adtak le rektori méltányossági kérvényt. 

• Egyelőre nincs információja arról, hogy mikor, vagy hogy szükséges lesz-e a HK-nak 

segíteni a kiköltözésben. 

4.2. Kancellári utasítás véleményezése 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a GHK megkapta véleményezésre a KU-t. Szeretné kérni a 
képviselőket, hogy segítsék a véleményezésben. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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4.3. KFSZ elkészítése 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Csábi Eszter megkérte, hogy készítse el a kari KFSZ tervezetét.  

• Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy hány félév alapján szeretne a GHK közösségi pontot 

ítélni a kollégiumi férőhelyhez. 

Szenka József elmondta, hogy véleménye szerint visszatérhet a rendszer az egy féléves 
értékeléshez. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy problémák adódhatnak a pályázati időpontokkal kapcsolatban, 
nagyon szűkös határidőket szabtak meg. Előreláthatólag csúszni fog a kollégiumi férőhelyre leadott 
pályázatok eredménye. 

Szenka József elmondta, hogy a jövő tanévben csúsztatnák a tavaszi félév kezdetét. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Általános beszámoló 

Fülöp Gergely beszámolt az eddigi pályázatok pontozásáról.  

5.2. GHK ösztöndíj pályázati kiírás 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• A pályázati kiírásban eddig nem volt deklarálva a november 1-15-i beszámolási időszak, 

ezért a HSZI-vel való egyeztetések után ezt módosítani szükséges. 

Endrész Roland előterjesztette a módosított GHK ösztöndíj pályázati kiírást.  

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a GHK ösztöndíj pályázati kiírásának 

módosítását? 

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

(GHK-107/XVII./2020-2021. számú határozat) 
  



  5 / 7. 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 

 

5.3. Tanulmányi ösztöndíj korrekció 

Endrész Roland elmondta, hogy a félév elején lefektetett elvek alapján az EHK-tól kapott 

maradványból további fél havi tanulmányi ösztöndíjat sikerült kiosztani az arra jogosult 

hallgatóknak. Elmondta, hogy a minimum plusz összeg 4300 Ft, valamint a maximum plusz összeg 

(kivéve az MSc elsőfélévesek esetén) 15000 Ft-ban került meghatározásra, ezen összegek közt pedig 

a hallgatók eredménye szerint lineárisan oszlik el az adott átlaghoz, vagy felvételi ponthoz tartozó 

plusz összeg. MSc elsőfélévesek esetén a maximum plusz összeg 10000 Ft. 

Endrész Roland előterjesztette a tanulmányi ösztöndíj maradvánnyal megnövelt decemberi 

eredményét kifizetési listáját. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a tanulmányi ösztöndíj maradvánnyal megnövelt 

decemberi eredményét kifizetési listáját? 

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

(GHK-108/XVII./2020-2021. számú határozat) 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• A poharakkal kapcsolatban egyeztetett a gyártóval. Szeretne segítséget kérni azoktól, akik 

továbbra is a KTK-ban laknak. 

• Vasárnap rendkívüli KGB ülés került megrendezésre. 

• Az ülésen megbeszélésre került az informatikai eszközbeszerzés. 

• Szóba került a KHK szakmai hétvégék helyszínének megválasztása is.  
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7. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a Nyílt Hét szervezéséről 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Elkészült Dr. Orbulov Imre üdvözlő epizódja. 

• Elkészült a GHK Q&A sorozat. 

• Hamarosan elkészül a Kampusztúra epizód is. 

• Készül a műsortervezet a kerekasztalbeszélgetéshez. Szeretné kérni a GHK tagjait arra, 

hogy véleményezzék a dokumentumot és egészítse ki amennyiben szükséges. 

• Prezentálta a kerekasztalbeszélgetéshez felkért hallgatókat. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy a további KRB gyűlésekről jegyzőkönyv fog készülni. 

8. PR Bizottság 

9.1. Általános beszámoló 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A holnapi nap folyamán levelet ír az öntevékeny körök vezetőinek a Kontúrra szánt 

tartalmakkal kapcsolatban. 

• Hamarosan várható a műegyetemi maszkkal kapcsolatos pályázat. 

Endrész Roland elmondta, hogy korábban felmerült, hogy szükséges bővítmények vásárlása a 

honlapok fejlesztéséhez. Megkérte Kelle Gergőt, hogy állítsa össze azt a csomagot, amire szüksége 

van.  

9. Szponzor Csoport  

9.1. Általános beszámoló 

Pogácsás Panna elmondta, hogy felvette a kapcsolatok az eddigi támogatókkal, megértést kért 

tőlük a jelenlegi helyzet miatt. 

10. Iroda  

Modrovics Gergő felvetette, hogy a GHK tarthatna online ügyeletet. 
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11. Egyebek 

 

Szili Ákos megköszönte a meghívást.  

Szili Ákos elmondta következőket: 

• Szeptember elsejével alakult újra az EHK. 

• Céljai közé tartozik a belső nézeteltérések feloldása, mely véleménye szerint már most is 

látható eredményekkel zajlik. 

• Beszámolt az Egyetemi Ajándékbolt projektjének ötletéről. Elmondta, hogy fizikai boltnak 

nincs létjogosultsága a jelenlegi helyzetben. A bolt célja, hogy minden egyetemi dolgozó, 

illetve diák rendelhessen egyetemi logóval és dizájnnal ellátott termékeket. 

• További projekt, hogy a MŰHELY újságot online sajtó formájában folytassák. 

• A kollégiumi referens távozásával a kollégiumi ügyek és problémák megoldása megakadt. 

• A HK ZH kidolgozása már folyamatban van. Szeretné elérni, hogy az eddig felmerült 

negatív érzelmek nélkül sikerüljön az idei tanév hallgatói képviselők tudását felmérő teszt 

megiratása. 

• Beszámolt a Schönherz kollégiumban látottakról. 

• BME-s hallgatók vesznek részt a magyar lakosság tesztelésének segítésében. 

Richter Kristóf megköszönte Szili Ákos részvételét. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy mikorra kell elkészülnie a kari KFSZ tervezetének?  

Szili Ákos elmondta, hogy kb. a 11. oktatási hét végére. 

Richter Kristóf megköszönte a GHK előző heti aktivitását és tevékenységét. 

 

 

Ülés vége: 23:31 

A következő ülés várható időpontja: 2020. november 24. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. november 17. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


