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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. június 15-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     

Facskó Vince tanácskozási jog      

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulyás Máté szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Landor Liliána szavazati jog x     

Lévai Imre tanácskozási jog      

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     

Szász Zsolt tanácskozási jog      

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog    x  

Tóth Dániel  tanácskozási jog      

Ülés kezdete: 19:10 

Ülés helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája. 

Ülés vendégei: Pályi Máté, Kovács Márk, Móczár Botond, Schlosser Ilona 

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e 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. Napirenden kívül 

1.1. Vezetőségváltás a Gépész Szakkollégiumban 

1.2. Vezetőségváltás az Energetikai Szakkollégiumban 

2. Elnöki beszámoló 
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2.1. Beszámoló a 2021.06.15-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Csapatépítő programok 

3. EHK 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (június 10-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

4.2. Tanácskozási jogú tag választása a Gépészmérnök-képzés Szakbizottságba 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Aktualitások a nyári kollégiumról 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. GHK közéleti ösztöndíj eredménye 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a KSZB ülésről 

7.2. Fejlemények a MŰEPER tesztelésről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. A tankörvezetői hétvége gazdasági háttere 

9. PR Bizottság 

9.1. Aktualitások 

9.2. Búcsúvacsorával kapcsolatos aktualitások 

9.3. GHK értékelő kérdőív kérdései 

10. Szponzor Csoport 

10.1. Aktualitások 

11. Egyebek 

11.1. GHK nyári táborral kapcsolatos aktualitások 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-242/LVIII./2020-2021. számú határozat) 
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1. Napirenden kívül 

1.1. Vezetőségváltás a Gépész Szakkollégiumban 

Pályi Máté, a GSZK leköszönő elnöke elmondta, hogy tavaly ősz óta látja el az elnöki 

tevékenységeket, szűk két oktatási félévig volt az elnöke a Szakkollégiumnak. Szerencsére a 

nyáron szervezett tábort sikeresen meg tudták rendezni. A különböző kurzusokat online térbe 

ültettek át, Inventor kurzus volt napirenden ebben a félévben, míg az elmúlt félévben PLC 

kurzust tartottak. Ezenkívül pedig tagfelvételt tartottak. 

 

Kovács Márk elmondta, hogy a jelenléti oktatás idején, ha elmúlik ez a pandémiás helyzet, 

élőben szeretnének tartani rendezvényeket, illetve a vitaesteket is szeretnék beindítani. 

Szervezés alatt van a szeptember elejére tervezett GSZK tábor. Nagy hangsúlyt szeretne 

fektetni a vezetőségi utánpótlásra, hogy könnyebben haladjanak a leendő vezetőség 

kinevelésével és képzésével. 

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy milyen a kapcsolata a GSZK-nak és a Szakosztályoknak? 

 

Pályi Máté elmondta, hogy továbbra is jó a kapcsolat, igyekeznek támogatni a Szakosztályokat, 

egyre jobban összehúzó társaság kezd kialakulni. 

1.2. Vezetőségváltás az Energetikai Szakkollégiumban 

Móczár Botond elmondta, hogy egy évig volt a Szakkollégium elnöke, sikeres évet zártak a 

pandémiás helyzet és távoktatás ellenére is. Van egy nívós előadássorozatuk, de sajnos online 

ezt nem tudták megtartani, így egy online előadássorozatra álltak át. Ezekhez 

üzemlátogatássorozat is tartozik, de ez most nem lehetett kivitelezni. Sikeres két félévet 

zárhatnak maguk mögött. 60 főre bővült  a taglétszám, nagyon komoly integrációt sikerült 

tartani, utánpótlásuk biztosított a pandémia ellenére is. 40-45 gépészkari és 10-15 VIK-es 

hallgató tagja az ESZK-nak. 

Belső programokat is szerveztek, például Matlab kurzust tartottak, online közösségi főzést és 

úgynevezett ESZKávézást is szerveztek a tagoknak. DIY programokat sajnos nem tudták 

megvalósítani, mert jelenlétben nem lehetett. Ez év januárban nagy tanulmányi verseny 

projektet tudhatnak maguk mögött. 

 

Schlosser Ilona (ESZK új elnök) elmondta, hogy az elnökségben is megfigyelhető az egy a 

négyhez arány a GPK javára. A tagság szakmaiságának megtartása és fejlesztése fontos számára, 

sok a fiatal tag, sok embert vettek fel az elmúlt másfél évben. 

Szeretnék, ha megvalósulnának az elmaradt standolások a Gólyatáborban vagy a nyílt napon, 

üzemlátogatásokat is szeretnének tartani, ezek sajnos elmaradtak. Jelenleg van egy befutó,  a 

MOL székház meglátogatása szeptemberben. Szeretnének továbbra is konzultációkat tartani, 

idén is tartottak ugyan, de ezek élőben sikeresebbek. Fontosnak tartják, hogy a közösségi élet 

felpezsdüljön, lesz EszKemping. 
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Pályi Máté, Kovács Márk, Móczár Botond és Schlosser Ilona elhagyták az ülést. (19:38) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.06.15-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• TVSZ és FSZ módosítás volt napirenden. 

• A gépészkari szakok esetében kevés volt a külsősök jelentkezése a mesterképzési 

szakokra. 

2.2. Csapatépítő programok 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Az ülést követő pénteken délután a Képviselet használatában lévő irodát szeretnék 

elkezdeni rendbe tenni és felújítani. 

• Ezt követően szombaton Normafán KRB-vel közösen vehetnek részt  aképviselők egy 

csapatépítőn. 

 

Richter Kristóf prezentálta a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozó május havi GHK 
ösztöndíj végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja az általa bemutatott 2020/2021. tanév 
tavaszi félévére vonatkozó május havi GHK ösztöndíj végleges eredményét. 

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

(GHK-243/LVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a 2020/2021. tanév tavaszi féléves GHK közéleti ösztöndíj 
végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2020/2021. tanév tavaszi féléves GHK 
közéleti ösztöndíj végleges eredményét? 

 

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

(GHK-244/LVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy a GSZK új elnöke Kovács Márk legyen. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a GSZK új elnöke Kovács Márk 
legyen? 

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

(GHK-245/LVIII./2020-2021. számú határozat) 
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Richter Kristóf előterjesztette, hogy az ESZK új elnöke Schlosser Ilona legyen. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az ESZK új elnöke Schlosser Ilona 
legyen? 

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

(GHK-246/LVIII./2020-2021. számú határozat) 

3. EHK  

3.1. Beszámoló EHK ülésről (június 10-i) 

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

 

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:16) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülés napján találkoztak és bemutatkoztak egymásnak Szenka 

Józseffel és Tóth Ákossal karunk új oktatási dékánhelyettesével, Györke Gáborral. 

4.2. Tanácskozási jogú tag választása a Gépészmérnök-képzés Szakbizottságba 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Kari Tanácson elfogadták, hogy egy új tanácskozási jogú taggal bővül a Gépészmérnök-

képzés Szakbizottság, akit a GHK tagjai közül kell kiválasztani. 

Szenka József jelentkezett a feladatra. 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Szenka Józsfet jelöljük tagnak a Szakbizottságba. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Szenka Józsfet jelöljük tagnak a 
Gépészmérnök-képzés Szakbizottságba. 

A GHK 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-247/LVIII./2020-2021. számú határozat) 

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Aktualitások a nyári kollégiumról 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Nyári kollégiumi férőhelyre 2021. június 18. 12:59-ig van lehetőségük a hallgatóknak 

jelentkezni. 

• Az ülést követő vasárnap kerül sor a szobafoglalásra. 

• Záróvizsgázók HSZI engedéllyel maradhatnak a szobájukban a záróvizsgájuk idejéig. 

• Nyári időszakban már lesz lehetőség vendégfogadásra, illetve a közösségi helyeket is 

igénybe lehet majd venni. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a KSZB ülésről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• TJSZ-ről volt szó. 

• Igazoláslistáról és a pontrendszerről volt szó. 

• Jelenlegi időszakban kettő fajta vizsgáztatás lesz, lesz személyes és online formában. 

6.2. Fejlemények a MŰEPER tesztelésről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Az elmúlt héten felfedezett hibákat javították a fejlesztők. 

• Az ütemezés szerint már megvalósult a legelső tesztelés. 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. A tankörvezetői hétvége gazdasági háttere 

Gulyás Máté prezentálta a Tankörvezetői továbbképző tábor költségvetés terveztét. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK Tankörvezetői továbbképző tábor előzetes. költségvetés 
tervezetét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GHK Tankörvezetői továbbképző tábor 
előzetes. költségvetés tervezetét? 

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

(GHK-248/LVIII./2020-2021. számú határozat) 
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Modrovics Gergő elmondta, hogy Mészáros Zita foglalkozik az őszi öntevékeny köri 
ezsközbeszerzéssel. 

Mészáros Zita elmondta, hogy az ülést követő héten lezárná az eszközbeszerzést. 

Richter Kristóf megköszönte Modrovics Gergőnek  az aktív figyelmet, amelyet az elmúlt 
időben a Bizottságra fordított. 

8. PR Bizottság 

8.1. Aktualitások 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Kikerült az ülést megelőző héten a Gépész Hírek, pár visszajelzés érkezett. 

• Havi rendszerességgel lehetne kiküldeni ezt. 

9. Külügy 

9.1. Aktualitások 

 

Takács Attila elmondta a következőket: 

• Egyetemi külügyi bizottsági ülésen vett részt. 

• Szabó Dániel szeretné, ha a munkacsoport vezetők beszámolnának a KHK-knak a 

projektekről. 

• Előnyös lehetne, ha Erasmus beszámolókat a hallgatók is olvashatnának, hogy tudják mire 

is számíthatnak. 

10. Egyebek 

10.1. GHK nyári táborral kapcsolatos aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta, hogy Szenka Józseffel, Agócs Norberttel, Szilvási Mártonnal és 
Lukács Bálinttal megbeszélést tartottak a nyári táborokról. 

Farkas Szdónia elmondta, hogy beszéltek arról, hogy jó lenne a GHK balatonlellei táborára 
külön repoharakat csináltatni. 

Agócs Norbert elmondta. hogy június 22-én EHK elnökválasztó fórum lesz, melyre kéri a 
képvielőket, akinek ideje engedi, vegyen részt. 

Szilvási Márton elmondta, hogy a tankörvezetői zárthelyi esetén 41 kitöltés érkezett és további 4 
ember jelezte neki, hogy szóbeli elbeszélgetéssel váltaná ki. Köszöni azoknak a segítséget, akik 
jelentkeztek a zárthelyi kijavítására. Az ülést követő héten kerül sor a személyes meghallgatásokra. 
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Fülöp Gergely elmondta, hogy szeretne lemondani a GHK-s tagságáról. 

 

 

 

 

Ülés vége: 22:08 

A következő ülés várható időpontja: 2021. június 22. (kedd) 19:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. június 15. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


