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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. március 30-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: Facskó Vince, Szász Zsolt, Tóth Dániel Csaba 

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 hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Elnökségi beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 30-i) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 25-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB szakmai gyakorlattal kapcsolatos észrevételek 
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Bizottsági munka szervezése 

4.2. KTK levelek helyzete 

4.3. KTK reklámanyagok terjesztése 

4.4. TTK HK helyiség igénye 

4.5. Aktuális KKB projektek 

4.6. Kulcsfelvételi lista 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Közösségi ösztöndíj felszólalások 

5.2. Szakmai és Sportösztöndíj információk 

5.3. Hallgatói szavazás 

5.4. Bizottsági ülés 

6. Szociális Bizottság 

6.1. ESZB ülés beszámoló 

6.2. Bizottsági ülés 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Igényfelmérés hímzés tekintetében 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló az Online SLIP előkészületeiről 

9. Szponzor Csoport 

9.1. Általános beszámoló 

10. Sport 

10.1. Mozdulj meg HK! projekt áprilisban 

11. Egyebek 

11.1. KIB ülés beszámoló 

11.2. GHK szakmai továbbképző program bemutatása 

  

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-XLIII/194./2020-2021. számú határozat) 
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1. Elnökségi beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 30-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Hétfői szenátusi ülésről szeretne megosztani néhány információt a képviselőkkel. 

• A József nádor, Sztoczek József és Pro Juve emlékérmek odaítéléséről szavaztak. Kari 

vonatkozásban Farkas Zsolt gépészkari oktató kapott Pro Juve emlékérmet.  

• A egyetemi költségvetésről is szó esett. 

• A Természettudományi Karon szeretnének indítani fizikus mérnök alapszakot. 

• Beszéltek a Gépészeti informatika tantárgy kapcsán történt eseményekről. 

• A Tanulmányi és Oktatási Bizottság felvette a kapcsolatot a MOGI Tanszékkel a Gépészeti 

informatika ügyében. 

 

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:15) 

 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Folyamatban vannak a TAD javítások, amelyeket javasolt a GHK.  

• Bihari Péter az közeljövőben fel szeretné kérni a Tanulmányi és Oktatási Bizottságot egy 

projekt megvalósítására. 

• Április 29-én Kari Tanács lesz. 

• Néhány tanszék esetén tanszékvezetőváltás van napirenden. 

Richter Kristóf elmondta, hogy e-HK továbbképző napot tartanak a Kari Hallgatói Képviselet 
részére az EHK képviselői, kéri a képviselőket, hogy a ráérésről és a programokról a táblázatot 
töltsék ki. 

 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 25-i) 

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

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB szakmai gyakorlattal kapcsolatos észrevételek 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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• Szakmai gyakorlattal kapcsolatos projekt alkalmából pozitív és negatív észrevételeket, 

illetve tapasztalatokat gyűjtöttek a szakmai gyakorlat lebonyolításával, hirdetésével 

kapcsolatban a Bizottsággal. 

• A karokról rengeteg észrevétel érkezett az EHK számára, Szenka József készíteni fog 

ezekből egy összesítést, hogy mi az egyetemi álláspont a szakmai gyakorlat lebonyolításával 

kapcsolatban. 

• A Gépészkaron szinte minden egyes tanszéken eltérő a szakmai gyakorlat megszervezése 

és adminisztrációja. Ennek az egységesítése egy remek projekt lehet majd a TOB számára 

a jövőben. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Bizottsági munka szervezése 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Az ülés hetén küld egy Doodle kérdőívet, amely alapján egy állandó időpontot jelöl ki a 

bizottsági ülések időpontjának. 

• KKB ülésen ötleteket gyűjtöttek, a Bizottság munkájának fejlesztésére 

4.2. KTK levelek helyzete 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Az ülés időpontjáig körülbelül 400 levél érkezett a kollégium címére a hallgatók számára. 

• A levelekkel és postai küldemények helyzetével kapcsolatban egyeztetett Dobner Petrával. 

4.3. KTK reklámanyagok terjesztése 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a kollégiumban elhelyezésre kerültek szórólapok. A vírushelyzet 

miatt ezt aggályosnak érzi, illetve a kollégiumi mentorok és kollégiumi lakók is értesítették a GHK-

t. 

4.4. TTK HK helyiség igénye 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a TTK HK jelezte a GHK felé kollégiumi helyiség iránti igényét 

az öntevékeny körei részére. 

4.5. Aktuális KKB projektek 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A Bizottság vezetők HOW TO-t fognak készíteni a bizottsági munka és a Bizottság 

vezetésével kapcsolatban. 
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• A kollégiumi férőhely- és szobaosztás technikai kivitelezését szeretné megreformálni. 

• Felmerült a kérdés a mikéntről is, tehát milyen felületen és hogyan valósuljon meg. 

• Csábi Eszter a VIK HK-t felkérte, hogy készítsenek a saját bevált módszerükről egy 

összefoglalót a többi kar számára. 

4.6. Kulcsfelvételi lista 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• KTK helyiségeire teljes mértéken rendben van a kulcsfelvételi lista, azok az öntevékeny 

körök, akik kértek a tagjaiknak kulcsfelvételi lehetőséget, meg is kapták azt. 

• Bizonyos személyek törlésre kerültek a dolgozói kártya listáról a vírushelyzet miatt 

bevezetett korlátozások nyomán. 

• Ez a Számítástechnika Szakosztály tagjai esetében kérdéses, hiszen így nem tudják elvégezni 

a szükséges karbantartásokat. Az anomáliáról egyeztetett a HSZI munkatársaival. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Közösségi ösztöndíj felszólalások 

Fülöp Gergely elmondta, hogy egy darab felszólalás érkezett. 

5.2. Szakmai és Sportösztöndíj információk 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• 51 Szakmai Ösztöndíj pályázat érkezett be. 

• Sportösztöndíj pályázatból 11 érkezett be. 

5.3. Bizottsági ülés 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• Az ülést követő nap este 18-tól lesz bizottsági ülés. 

• Ösztöndíj pályázati kiírásokat néznének át. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. ESZB ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Az ülés előtti héten szerdán részt vett ESZB ülésen, ahol a fellebbezésekről volt szó. 

• Szó esett még a MŰEPER jelenlegi állásáról. 
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6.2. Bizottsági ülés 

Farkas Szidónia elmondta, hogy az ülést követő nap este 19 órától tartana ülést, az értékelő form 

fennmaradt részét tervezi közösen megbeszélni a bírálókkal és a képviselőkkel. 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Igényfelmérés hímzés tekintetében 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• AZ EHK irodában van egy hímzőgép, ha van igény hímzésre, akkor ezt jelezni kell feléjük. 

•  Három szín van összesen, fekete, fehér és BME vörös. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló az Online SLIP előkészületeiről 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Két hete elkezdtek a KRB-s gyűléseken ezzel foglalkozni, főképp a jelenléti formában 

megrendezett verzióval. 

• Céljuk, hogy a KRB-sek helyben és térben el tudják helyezni a rendezvényt. 

• Így tudják majd átemelni az online térbe az eseményt, mivel sok a gólya és a friss tag, aki 

nem vett részt élőben egy ilyen eseményen sem résztvevőként, sem szervezőként. 

• Át fogják nézni az eddigi Slip feladatokat és a programtervet. 

• Elindult a KRB-n belül egy 2 hetes csapatépítő sorozat. 

9. Szponzor Csoport  

9.1. Általános beszámoló 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Tartottak Szponzor Csoport ülést a hétvégén, ahol szerződésekről volt szó. 

• A szponzorált hirdetések fő platformja a KONTÚR weboldal lenne.  

• Kelle Gergő készített a GHK honlapján valamint facebook oldalán megosztott tartalmak 

eléréseiről egy kimutatást 

• Az ülés napján kaptak visszajelzést egy cégtől, akikkel a következő hét folyamán terveznek 

tartani egy megbeszélést.  
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10. Sport 

10.1. Mozdulj meg HK! projekt áprilisban 

Modrovics Gergő elmondta, hogy április hónapban is lesz új kihívás a képviselőknek. 

11. Egyebek 

11.1. KIB ülés beszámoló 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• ARA Tanszék esetében használják a távoli elérést, így laborszimulációkat a hallgatók 

otthonról tudnak csinálni 

• Készítenek HOW TO-t a hallgatóknak, hogy hogyan tudják beállítani ezt. Ezt a projektet 

Szilvási Mártonnal és Szente Viktorral közösen vállalták el. 

Szilvási Márton elmondta, hogy a tanszékeknek lett küldve informatikai eszközbeszerzésről 
információ. 

11.2. GHK szakmai továbbképző program bemutatása 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• A képviselők véleményét szeretné megkérdezni, hogy milyen formában kerüljön ez 

megrendezésre. Két opció merült feél: 3 részből tevődik össze és egy rész 1,5 óra lenne 

körülbelül, vagy teljes egészében egybefüggő  

• A Gólyatanács tagokat is szeretné bevonni ebbe. 

Szilvási Márton elmondta, hogy csakúgy mint minden csütörtökön, az ülés hetében is 
megrendezésre kerül a tankörvezetők felkészítője. Várja a képviselőket is, ugyanis egy csapatépítő 
rész következik, ahol a GHK tagok is aktívabban részt tudnak majd venni. 

 

 

Ülés vége: 22:35 

A következő ülés várható időpontja: 2021. április 6. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. március 30. 
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………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


