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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. január 19-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. Beszámoló a stratégiai értekezletről 

1.2. Beszélgetés a „kari közösségi munka szolgáltatásáról” 

1.3. Senior Gárda tankörvezető vezetőséggel kapcsolatos felvetésének tárgyalása 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (január 14-i) 

3. Kollégiumi Bizottság 
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3.1. Beszámoló a pályázási időszak tervezetéről 

4. Szociális Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Gazdasági Bizottság 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Educatio 

7. Szponzor Csoport 

8. Sport 

8.1. „Mozdulj meg HK” 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

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-141/XXVII./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a stratégiai értekezletről 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Dékán Úr és dékánhelyettes urak megköszönték a Képviselet Educatio szervezésével 

kapcsolatos közreműködését, külön köszönetüket fejezték ki Modrovics Gergőnek, a 

Rendezvény Bizottság vezetőjének. 

• Egy többnapos online meeting sorozat végére volt hivatalos a Képviselet vezetősége, ahol 

többnyire a hallgatókat szorosan érintő témákról beszéltek, szó esett arról, hogy miként 

változott a külföldi hallgatók aránya a BME-n az elmúlt években, valamint a távolléti oktatás 

jövőjéről az előző félév tapasztalati alapján. Érdeklődtek arról is, hogy milyen tapasztalatai 

vannak a Képviseletnek a távolléti oktatással kapcsolatban. 

• Felvetődtek a hallgatói levelekkel kapcsolatos tapasztalatok, a Képviseletet tanulmányi 

okból történő megkeresés esetén. 

• Jelenlegi állás szerint távolléti oktatásban kezdődik a következő oktatási félév. Bíznak 

abban, hogy mihamarabb visszatérhetünk jelenléti oktatásra. 
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1.2. Beszélgetés a „kari közösségi munka szolgáltatásáról” 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Kari megbeszélésen felvetődött az ötlet miszerint, a 
középiskolásoknak egy jó lehetőség az 50 óra kötelező közösségi szolgálatot az egyetem berkein 
belül, tanszéki munka keretében elvégezni. Akár egyetemi szinten is megvalósítandó a 
későbbiekben, szervezett körülmények között. 

Gulyás Máté megkérdezte, hogy milyen formában tervezik ezt megvalósítani? 

Richter Kristóf elmondta, hogy még nincs konkrét szervezés, egy ötletként vetődött fel. Ennek 
megvalósítása sok energiát és időt igényel, de szerinte ez egy támogatandó ötlet. 

Gulyás Máté elmondta, hogy szerinte az 50 óra kötelező közösségi munkának az lenne a lényege, 
hogy fejlessze az emberek szociális készségeit. Érdeklődött, hogy az egyetemen erre hol van 
lehetőség. 

Richter Kristóf elmondta, hogy azok számára lenne ez előnyös, akik nem feltétlenül szeretnék 
szociális területen végezni a közösségi munkát. Különösen azok számára, akik érdeklődnek az 
egyetem iránt. 

Szenka József elmondta, hogy a tanszékektől kellene megkérdezni, milyen jellegű feladatokat 
tudnának adni a diákoknak. 

1.3. Senior Gárda tankörvezető vezetőséggel kapcsolatos felvetésének tárgyalása 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Senior Gárda megkereste a Képviseletet, hogy az eddigi évek szokásaihoz híven 

most is részt szeretnének venni a tankörvezető jelöltek csapatépítő foglalkozásainak 

megszervezésében és lebonyolításában. Gulácsi Zsombort jelölték ki az idei évben 

erre a feladatra, amennyiben a Képviselet is támogatja. 

• Megkérdezte a képviselőket, hogy támogatják-e ezt az ötletet. 

Tóth Ákos elmondta, hogy a tavalyi évben a Senior Gárdából Szilvási Márton végezte el ezt a 
feladatot. Nagyon jó ötletnek tartja ezt a szokást. Örül Gulácsi Zsombornak, szerinte egy 
nagyon pozitív kisugárzású, energikus ember, így támogatja. 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A Képviseleten belül még nincs betöltve a tankörvezető vezető pozíció. Kéri a 

képviselőket, hogy a következő hétig gondolkodjanak erről a lehetőségről és szeretné, ha 

a Képviselet a következő ülésen választana képviselőt a pozíció betöltésére. 

• Szeretné újra megbeszélni a Senior Gárda ajánlatát, miután választott a Képviselet 

tankörvezető vezetőt az idei évre. 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (január 14-i) 

Lukács Bálint beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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3. Kollégiumi Bizottság 

3.1. Beszámoló a pályázási időszak tervezetéről 

Richter Kristóf elmondta, hogy Radácsi Kristóf beszámolt online formában a kollégiummal 

kapcsolatos aktualitásokról. 

4. Szociális Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Lezajlott a referensi vizsga előző hét pénteken, amelyet sikeresen teljesített. 

• E hét csütörtökétől folyamatosan lehet majd tenni bírálói vizsgát azoknak, akik szeretnének 

szociális pályázatokat bírálni a jelenlegi pályázási időszakban. 

• Online fogja tájékoztatni a leendő bírálókat a fejleményekkel és aktualitásokkal 

kapcsolatban. 

5. Gazdasági Bizottság 

Gulyás Máté elmondta, hogy amennyiben kérdés merülne fel a képviselőkben a támogatási 
renddel kapcsolatban, keressék bizalommal. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Educatio 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Lezajlott az online Educatio Kiállítás tesztüzeme. Chatszobákban tudják feltenni a 

kérdéseket az érdeklődők mikrofonon keresztül vagy írott formában. 

• Kéri a képviselőket, hogy amennyiben ráérnek, vegyenek részt az Educatio Kiállításon 

segítve a pályaválasztás előtt álló diákokat. 

• A holnapi nap folyamán tart egy eligazítást arról, hogy mi és hogyan fog működni az online 

rendezvényen. 

7. Szponzor Csoport 

Modrovics Gergő kérte Pogácsás Pannát, hogy egyeztessenek a Szponzor Csoport üléséről és 
vegyék fel a kapcsolatot a lehetséges szponzorokkal. 
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8. Sport 

8.1. „Mozdulj meg HK” 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Szeretné, hogy a Képviselet tagjai aktívan sportoljanak. 

• Szeretne csapatokat kialakítani ehhez. Ezek a csapatok tagjai minden hónapban 

cserélődnének, egymással versenyeznének a képviselők havi szinten. Ez egy remek 

csapatépítő lehetőség. 

• A csoportos eredményeken kívül, az egyedi fejlődések is lényegesek. 

• Amennyiben lehetőség nyílik rá, szeretné, ha a képviselők részt vennének egy szervezett 

túrán. 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

Szilvási Márton elmondta, hogy érkeztek felszólalások az öntevékeny köröktől a féléves 
munkájuk értékelését illetően. 

10. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta, hogy elküldte a képviselőknek az „őszinte kör” kérdőívet, amely során 
várja a visszajelzéseket az elnökség eddigi munkájával kapcsolatban. 

Agócs Norbert elmondta, hogy ugyan valószínűleg nem lesz megtartva a HK ZH, ennek ellenére 

szeretné befejezni a TVSZ felkészítő sorozatot, hogy minél naprakészebb tudása legyen a 

képviselőknek a tanulmányi területen is. 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Lesz kollégiumi férőhelypályázat, viszont az őszi félévhez hasonlóan, csak rektori 

méltányossági engedéllyel költözhetnek be az elnyert férőhellyel rendelkező hallgatók. 

• Szeretne tartani HK ZH felkészítőt szombaton a képviselőknek. 

 

Ülés vége: 22:15 

A következő ülés várható időpontja: 2021. január 26. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. január 19. 
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………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


