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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. január 12-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     

Landor 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. 

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 

1.1. 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (január 7-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB ülés beszámoló 

4. Kollégiumi Bizottság 
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4.1. Aktualitások 

5. Szociális Bizottság 

5.1. ESZB ülés beszámoló 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

7. Sport 

7.1. Beszámoló HSB ülésről 

8. Külügy 

8.1. Beszámoló külügyi bizottsági ülésről 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Öntevékeny körök beszámolójának értékelése 

10. 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-137/XXV./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1.  

Richter Kristóf elmondta, hogy az elkövetkezendő napokban bővebb tájékoztatást fog adni a 
Képviseletnek az elmúlt időszak történéseiről. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy van-e valami fejlemény a képviselők HK Tömbbe való 
bejutáshoz szükséges mágneskártyákkal. 

Richter Kristóf elmondta, hogy folyamatban van. 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (január 7-i) 

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

A beszámolóval kapcsolatosan érdeklődtek a Képviselők: 

Farkas Szidónia érdeklődött, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek számára szervezett HK ZH 
megrendezésre kerül-e végül? 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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Lukács Bálint elmondta, hogy csak akkor kerül megrendezésre, ha jelenléti formában meg lehet 
szervezni. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy az őszi és a tavaszi félév között milyen formában tartanak 
szünetet, a regisztrációs hét meghosszabbításaként vagy szüneteltetik az egyetemet arra az 
időszakra? 

Szenka József elmondta, hogy szünetet tartanak oktatásszervezés céljából. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB ülés beszámoló 

Agócs Norbert elmondta, hogy a TVSZ és FSZ módosításokról beszéltek. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Csábi Eszter lett az EHK kollégiumi referense. 

• Az elmúlt héten egyeztetett Csábi Eszterrel és Csiki Tiborral kollégiummal kapcsolatos 

dolgokról. 

• A kollégiumi mentorpályázatok beérkezése után szeretne tartani meghallgatásokat. Ezzel 

kapcsolatban kéri a képviselők segítségét. 

• A hétvége folyamán rendkívüli ülést szeretne összehívni a mentorok megszavazása miatt. 

• Megkereste egy gólyatanács tag, hogy szívesen foglalkozna a kollégiummal kapcsolatos 

ügyekkel, amennyiben ez lehetséges. Erről szeretné megkérdezni Bányász Gáspár 

véleményét. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy először szeretne egyeztetni a gólyatanács tagokkal. 

Radácsi Kristóf megkérdezte a képviselőket, hogy mi a véleményük erről, nem gondolják-e kissé 
korainak még ezt? Elmondta, hogy március elején szokta megszavazni a Képviselet a tanácskozási 
jogú tagokat. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy szerinte ez nem korai. A képviselők egyetértettek ezzel. 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Lezajlott a 2021-es év első mentorülése. 

• Tervben van, hogy a GHK képviselői, a mentorok és a kollégium karbantartói közös 

kollégium bejáráson vegyenek részt. 

• A mentorok szeretnék a konyhai plakátokat kicserélni újakra, szeretnének új grafikát 

készíteni ehhez és a GHK segítségét kérik a nyomtatással kapcsolatban. 

• Holl Viktor, a TTK egyik mentora megköszönte az együtt eltöltött időt, ebben a félévben 

nem adott le pályázatot már. 
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5. Szociális Bizottság 

5.1. ESZB ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• E-Mail-ben részletesen beszámolt a képviseletnek az ülésről. 

• Dáni Eszter, az EHK szociális referense egyeztetéseket folytat a NEPTUN rendszeres 

pályázással kapcsolatban. 

5.2. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Elkezdődtek a szociális bírálói felkészítők. 

• A bíráláshoz készítendő Excel elkészítésével is foglalkoznak. 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

Lukács Bálint elmondta, hogy megbeszélést tartottak a támogatási rendről és a maradványok 

helyzetéről. 

7. Sport 

7.1. Beszámoló HSB ülésről 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Rendezvényekről és a kollégiumok konditermeiről esett szó. 

• Felvette a kapcsolatot a Sportszakosztállyal. 

• Három fő sporttal kapcsolatos rendezvény szervezése a cél. Szeretnének Műmaratont 

szervezni, ha lehetséges, akkor a tavasz folyamán, ezenkívül pedig egy Sportnapot és egy 

Futball Bajnokságot is.  

• Dovicsin Péter szeretne a jövőben extrém sporttal kapcsolatos rendezvényeket is 

szervezni. 

8. Külügy 

8.1. Beszámoló külügyi bizottsági ülésről 

Takács Attila elmondta a következőket: 

• Szabó Dániel egyeztetéseket folytat az Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósággal. 
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• Minden évben szokott lenni Erasmus-os tájékoztató, azonban az idén ez még nem valósult 

meg. 

• Az EHK SZMSZ módosításánál átnézték a külüggyel kapcsolatos részeket. 

• Megalakulni látszik a Külügyi Bizottság. 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Öntevékeny körök beszámolójának értékelése 

Szenka József elmondta a következőket: 

• A képviselőkkel január 11-én végig nézték az öntevékeny körök beszámolóit. 

• Ismertette a képviselőkkel az öntevékeny körök 2020/2021. tanév őszi féléves 

értékelésének javaslatát. 

Richter Kristóf előterjesztette az öntevékeny körök 2020/2021. tanév őszi féléves értékelését. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az öntevékeny körök 2020/2021, tanév 
őszi féléves értékelésének eredményét? 

 

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

(GHK-138/XXV./2020-2021. számú határozat) 

 

Szenka József elmondta, hogy értesíti az öntevékeny köröket az értékelés eredményéről. 

10. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta, hogy még nem volt ideje kiküldeni az őszinte körös kérdőívet, 
hamarosan elküldi, hogy a képviselők őszintén elmondhassák a véleményüket. 

Modrovics Gergő bemutatta a Trello nevű projektmenedzsment alkalmazást. 

Agócs Norbert elmondta, hogy ha valakiben kérdés merült fel a TVSZ tudásfelmérővel 
kapcsolatban, akkor forduljon hozzá bizalommal. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a kollégiumi mentorjelöltek meghallgatása után szeretne egy 
rendkívüli ülést összehívni, hogy megvitassa a képviselet a mentorjelölteket. 

 

Ülés vége: 23:10 

A következő ülés várható időpontja: 2021. január 19. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája. 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 12. 
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………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


