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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. január 26-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     

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. 

Ülés vendégei: Bognár Zoltán, Jávorszki-Farkas Bence, Dobrovics Dániel 

Endrész Roland 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. 

Endrész Roland előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Szakkollégiumi beszámoló 

1.1. GYSZO vezetőségváltás 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Aktualitások 

3. Ösztöndíj Bizottság 

3.1. Aktualitások 
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4. Szociális Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Gazdasági Bizottság 

5.1. Aktualitások 

6. Szponzor Csoport 

6.1. Aktualitások 

7. Öntevékeny köri beszámoló 

7.1. Öntevékeny körök értékelésének végeredménye 

8. Ösztöndíj Bizottság 

8.1. 2020/2021. tanév december 1-31. időszakra vonatkozó GHK ösztöndíj végleges 

eredményének elfogadása 

9. EHK 

9.1. Beszámoló az EHK üléséről (január 21-i) 

10. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

10.1. Kari OHV jogosultságok 

11. Kollégiumi Bizottság 

11.1. Beszámoló a pályázati időszakkal kapcsolatos teendőkről és az időbeosztásról 

11.2. Változások a szobabeosztás menetében a kollégiumok összevonása miatt 

11.3. Egyéb aktualitások a férőhelyosztásról 

12. Ösztöndíj Bizottság 

12.1. A 2021/22. tanév őszi HHCS elfogadása 

13. Egyebek 

  

Endrész Roland megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal 

kerüljön megtartásra? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-142/XXVIII./2020-2021. számú határozat) 

1. Szakkollégiumi beszámoló 

1.1. GYSZO vezetőségváltás 

Endrész Roland köszöntötte az ülés vendégeit. 
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Bognár Zoltán beszámolt az elmúlt másfél év elnöki tevékenységéről, elmondta, hogy szerinte 
sikerült sok újítást bevezetni a szakosztály működésével kapcsolatban. Úgy gondolja egy átlagos, 
átlag alatti szakosztályból, szakmailag kvalifikált csapattá tudtak avanzsálni. Elmondta, hogy az 
alelnök nélkül ez nem sikerült volna. 

Endrész Roland megkérdezte, hogy mik a jövőbeli terveik a szakosztályt illetően? 

Jávorszki-Farkas Bence elmondta, hogy 2018-ban csatlakozott a szakosztályhoz, lépkedett a 
ranglétrán. Szeretne a szakosztály következő elnöke lenni. Az online tevékenységek ellenére 
sikeres csapatépítőt tartottak. Tagfelvétel miatt az inaktív tagokat kiszavazták. Meg tudják tartani a 
foglalkozásokat a megfelelő szabályok betartása mellett. A következő félévben betanítják a 
próbásokat is. 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy a szakosztályból körülbelül hány tag tartózkodik 
Budapesten vagy a környékén, hogy elő tudják készíteni a foglalkozásokat? 

Jávorszki-Farkas Bence elmondta, hogy limitált a létszám, akik ezzel tudnak foglalkozni.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy hány aktív tagja van jelenleg a szakosztálynak? 

Jávorszki-Farkas Bence elmondta, hogy ősszel 32 aktív tagjuk volt és az inaktív tagok 
kiszavazása után 21-en maradtak. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy milyen viszony alakult ki a tanszékkel, mennyire segítik a 
szakosztályt eszközökkel, illetve mennyire gördülékenyen zajlanak le a foglalkozások? 

Jávorszki-Farkas Bence elmondta, hogy nagyon segítőkész a tanszék és jó viszonyt ápolnak. 
Szeretnének egy maratoni esztergálást a szorgalmi időszak előtt tartani, ebben is a segítséget nyújt 
nekik a G épület felelőse. 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy a tagfelvételt azt online vagy jelenléti formában tervezték 
megtartani? 

Jávorszki-Farkas Bence elmondta, hogy amennyiben átvált a félév jelenléti formára, úgy 
szeretnének jelenlétben tartani tagfelvételt. 

Endrész Roland megköszönte Bognár Zoltán munkáját és sok sikert kívánt Jávorszki-Farkas 
Bencének. 

 

Bognár Zoltán, Jávorszki-Farkas Bence és Dobrovics Dániel elhagyták az ülést. (20:22) 

 

Endrész Roland megkérdezte, ki támogatja, hogy Jávorszki-Farkas Bence legyen a GYSZO új 

vezetője? 

A GHK titkos szavazásán 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-143/XXVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Aktualitások 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 
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• Szeretne tartani a képviselőknek TVSZ felkészítőt pénteken. 

• Az ülést követő héten a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésén a mintatantervi 

előkövetelmények ellenőrzését fejezik be, kéri a képviselők segítségét ebben. 

• Megváltozott az állami ösztöndíj egyik feltétele, miszerint megszűnt az egy éven belüli 

szakváltás lehetősége. 

• Teljesen távolléti formában indul az egyetemen a félév, viszont kivételes esetekben lehet 

tartani jelenléti órát is. 

3. Ösztöndíj Bizottság 

3.1. Aktualitások  

Fülöp Gergely elmondta a következőt: 

• A következő héten szeretne tartani Bizottsági ülést a tanulmányi ösztöndíj kiosztásáról. 

4. Szociális Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Folyamatosan vizsgáznak, akik jelentkeztek az időszakban szociális bírálónak. 

• A NEPTUN rendszeres pályázás miatt részt vett egy NEPTUN pályázási felület használati 

felkészítőn, melyet az EHK szociális juttatási referense tartott. 

• Az ESZB döntése alapján nem lesz ebben a félévben személyes bemutatás, de az ESZB 

fent tartja a jogát a személyes bemutatás megszervezésének a veszélyhelyzet megszűnését 

követően. 

Endrész Roland érdeklődött, hogy hány bíráló van ebben a félévben? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy jelenleg ő és Bányász Gáspár tették még csak le a vizsgát, de a 
hét folyamán vizsgáznak többen is, akik már a korábbi félévekben is bíráltak pályázatokat. 
Összesen 15 ember szeretne bírálói vizsgát tenni és pályázatokat bírálni ebben a félévben. 

Endrész Roland megkérdezte Farkas Szidóniát, hogy mit vár a rendszeres szociális ösztöndíj 
kiosztásával kapcsolatban. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy kevesen adták le a pályázatukat a szociális alapú kollégiumi 
férőhely igényléséhez. Valószínűleg kevesebb ember fogja leadni a rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázatot, mint előző félévekben, így várható szerinte a minimum pontszám csökkenés és 
magasabb ösztöndíj. 

Lukács Bálint és Szenka József megérkeztek az ülésre. (20:45) 
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5. Gazdasági Bizottság 

5.1. Aktualitások 

Gulyás Máté elmondta a következőket:  

• Előző héten részt vett KGB ülésen, ahol a KHK-k támogatási rendjéről beszélték meg a 

kérdéses részeket. 

• Szó esett arról, hogy a HK ZH-t meg lehet-e tartani jelenléti formában vagy sem. 

6. Szponzor Csoport 

6.1. Aktualitások 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Felvette a kapcsolatot a potenciális szponzorjelöltekkel. 

• Szeretné a szponzorációs csomaglistáról kikérni a képviselők véleményét. 

7. Öntevékeny köri beszámoló 

7.1. Öntevékeny körök értékelésének végeredménye 

Szenka József elmondta a következőket: 

• A megelőző nap folyamán tartottak az öntevékeny körök és szakkollégiumi vezetők 

számára gyűlést, ahol a féléves munkák értékeléséről számoltak be. 

• A körvezetők kérték, hogy a közösségi pontok számítási módjáról tartsanak majd 

megbeszélést a későbbiekben. Továbbá kérték, hogy készüljön közös programnaptár az 

esetleges programütközések elkerülése miatt. 

• Az öntevékeny köri és szakkollégiumi beszámolók nyilvánosságáról is szó esett. 

• Tervben van egy körvezetői workshop a beszámolókészítésről és a közösségi pontok 

kiosztási elveiről. 

Szilvási Márton felvetette, hogy a GHK Kontúr weboldalán lehetne kialakítani egy közös 
programnaptárat. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy mikorra várható a GPK hallgatóinak egyéni közösségi 
pontozása. 

Szenka József elmondta, hogy a következő ülésre előkészíti az egyéni közösségi pontokat 
tartalmazó táblázatot. 
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8. Ösztöndíj Bizottság 

8.1. 2020/2021. tanév december 1-31. időszakra vonatkozó GHK ösztöndíj végleges 

eredményének elfogadása 

Endrész Roland előterjesztette a 2020/2021. tanév december 1-31. időszakra vonatkozó GHK 
ösztöndíj végleges eredményét. 

Endrész Roland megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja 2020/2021. tanév december 1-31. 
időszakra vonatkozó GHK ösztöndíjának végleges eredményét? 

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

(GHK-144/XXVIII./2020-2021. számú határozat) 

9. EHK 

9.1. Beszámoló az EHK üléséről (január 21-i) 

Szenka József beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt érhető el. 

10. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

10.1. Kari OHV jogosultságok 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Karonként néhány ember kap jogosultságot, mellyel hozzáfér a kari OHV értékelésekhez, 

általában a tanulmányi referens és a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője.  

• Bizottsági ülésen beszéltek a bizottsági tagokkal, ahol Endrész Roland azt javasolta, hogy 

Takács Attilának adjanak még jogosultságot. Mindenki támogatta ezt a javaslatot. 

11. Kollégiumi Bizottság 

11.1. Beszámoló a pályázati időszakkal kapcsolatos teendőkről és az időbeosztásról 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A KKB véglegesítette a pályázati időszak beosztását. 

• A következő nap folyamán indul a kollégiumi jelentkezési időszak. 

• A végleges jegybeírási időszak január 28-ával lezárul. 

• Február 4-én fog ESZB döntés születni a szociális pontszámokról, amelyek alapján el lehet 

készíteni a kollégiumi férőhelypályázat előzetes eredményét. 

• Az előzetes eredmény február 5. 20 órára várható. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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11.2. Változások a szobabeosztás menetében a kollégiumok összevonása miatt 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Lehetősége lesz a hallgatóknak rektori lakhatási kérelmet leadni erre a félévre is, viszont 

csak azok kaphatnak kollégiumi elhelyezést, akik a rendes felvételi eljárás alapján is 

elhelyezésben részesülnek. 

• Kizárólag a Kármán Tódor Kollégium és a Schönherz Kollégium lesz nyitva a hallgatók 

számára a tavaszi félévben, további kormányzati utasításig. Ebben a két kollégiumban 

kaphatnak kollégiumi elhelyezést az egyetem hallgatói, akik rektori engedéllyel 

beköltözhetnek a tavaszi félévre a kollégiumba. 

• A korábban is bent lakó hallgatóknak a szobabeosztás során megmaradnak a KFSZ szerinti 

szobafoglalási előjogaik. 

Richter Kristóf megérkezett az ülésre. (22:32) 

11.3. Egyéb aktualitások a férőhelyosztásról 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Idén is érkeztek „idegenlégiós” igények más karos hallgatóktól a KTK-ba. 

• A HSZI kiértesítette a mentorokat a mentorpályázatok eredményeiről. 

• Bögre Bálint, a KTK vezető mentora személyes elbeszélgetést fog tartani a kollégium 

mentoraival. 

• Február 8-án szeretne összehívni egy rendkívüli GHK ülést, amelyen a kollégiumi 

férőhelypályázat végleges eredményét és az esetleges felszólalásokat vitatná meg a 

Képviselet. 

12. Ösztöndíj Bizottság 

12.1. A 2021/22. tanév őszi HHCS elfogadása 

Fülöp Gergely bemutatta a 2021/22. tanévre vonatkozó Homogén Hallgatói Csoportok 
tervezetét. Megkérdezte, hogy a képviseletből van-e bárkinek kérdése a tervezettel kapcsolatban. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/22. tanév őszi HHCS-it. 

 

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

(GHK-145/XXVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

13. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta, hogy a holnapi nap folyamán küld e-mailben elnöki beszámolót 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy a tankörvezető vezető pozícióról beszélünk-e ezen az ülésen. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki szeretne lenni a 2020/21-es tanévben a tankörvezető 
vezető. 

Szilvási Márton jelentkezett, hogy szeretné a pozíciót. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a jelölthöz a jelölt jelenlétében? 

 

Szilvási Márton elhagyta az ülést. (22:40) 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy a tavalyi évben nagyon sokat segített Tóth Ákosnak, az akkori 
tankörvezető vezetőnek és szerinte nagyon ügyes volt, ezért támogatja. 

Szenka József elmondta, hogy nagyon fontos, hogy támogassa a Képviselet Szilvási Mártont, 
amennyiben a képviselők bizalmat szavaznak neki. Fontosnak tartja megbeszélni és letisztázni a 
Senior Gárdából érkező Gulácsi Zsombor szerepét a tankörvezető vezető mellett. Véleménye 
szerint sokkal több mindent csinált Szilvási Márton a tavalyi gólyatábor előkészülete során, mint 
amennyit jogosan csinálhatott volna, ezért vált a tankörvezetői képzés második emberévé. Ezzel 
együtt kérte, hogy ebben az évben ilyen ne forduljon elő, és ne szervezzen ki HK-n kívüli 
személynek adminisztratív feladatokat, hiszen hivatalosan Gulácsi Zsombor feladata nem ez a 
felkészítő foglalkozások során. Ettől függetlenül támogatja a személyét. 

Agócs Norbert elmondta, hogy támogatja a személyét és kéri a Képviselet tagjainak támogatását 
is. Kéri a képviselőket, hogy támogassák megszavazása esetén szakmai szempontból és fontos, 
hogy segítsék őt a szakmai tudásukkal az idősebb képviselők is, akik már régebb óta végeznek 
tevékenységet a Képviseletben annak érdekében, hogy ne kelljen külső segítséget kérnie.  

Tóth Ákos elmondta, hogy a GHK közreműködése a gólyatábor szervezésében az elmúlt néhány 
évben lett hangsúlyosabb. Nagyon meg van elégedve Szilvási Márton tevékenységével és 
segítségével, ezért kéri, hogy a Képviselet támogatását. 

 

Szilvási Márton visszatért az ülésre (22:47) 

 

Bányász Gáspár elmondta, hogy támogatja. A tavalyi gólyatábor ideje alatt láthatta a Képviselet, 
hogy milyen teherbírású és, hogy milyen határozott és döntésképes. Viszont szeretné kérni 
Szilvási Mártont, hogy fogadja el, ha valaki segítséget ajánl fel neki a GHK-ból a feladatai 
elvégzéséhez.  

Pogácsás Panna elmondta, hogy Szilvási Márton már régóta készül erre a posztra. 
Megkérdezte, hogy milyen kiforrott ötletei vannak? Akár online verzió esetén is. 

Szilvási Márton elmondta, hogy szeretné megkérdezni erről még Gulácsi Zsombort is és 
egyeztetni vele. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy szeretné, ha a Rendezvény Bizottsággal és KRB-vel jó lenne a 
kommunikáció. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy nagyon fontos a szakmai tudás egy tankörvezető vezető 
esetében. Szerinte szükséges a korábbi tankörvezető vezetőkkel információt cserélni és 
tapasztalatot átvenni tőlük. 

Szenka József elmondta, hogy Szilvási Márton említette Gulácsi Zsombort. Szeretné 
kihangsúlyozni, hogy ő nem a mindennapi feladatok ellátására lesz mellette és stratégia 
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kérdésekben a GHK véleményét kell kikérni. Véleménye szerint meg kell húzni a két ember 
között a határt. 

Landor Liliána elmondta, hogy egyetért Szenka Józseffel, hiszen nem a Senior Gárda szervezi 
a gólyatábort, hanem a GHK, ezért mindig a Képviseletnek kell lennie az elsőnek, akinek a 
véleményét kikéri. 

Tóth Ákos elmondta, hogy valóban sokkal több mindent csinált Szilvási Márton a tavalyi 
gólyatáborban, mint amire a feladatköre kiterjedt. Ez a korábbi tankörvezetői tapasztalatából is 
adódott. 

Szenka József elmondta, hogy különleges félév volt, nem baj, hogy többet segített, de ezen az 
elkövetkezendő időszakban próbáljon változtatni a Képviselet. 

Richter Kristóf elmondta, hogy rendhagyó év volt a tavalyi, viszont a mostani gólyatábor előtt 
álló időszak is hasonlóan fog telni, ezért okulhatunk az előző év hibáiból a szervezést illetően. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Szilvási Márton legyen a 2020/21. 
tanév tankörvezető vezetője? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-146/XXVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Ülés vége: 23:20 

A következő ülés várható időpontja: 2020. február 2. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. január 26. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


