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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. június 27-én tartott rendkívüli 

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 x     

Gulyás Máté szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Landor Liliána szavazati jog x     

Lévai Imre tanácskozási 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     

Szász Zsolt tanácskozási jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog    x  

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Tóth Dániel  tanácskozási jog x     

Ülés kezdete: 11:00 

Ülés helyszíne: 8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 65. 

Ülés vendége: Gulácsi Zsombor 

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Tankörvezetők kiválasztása 

2. KRB GT szervező tagjainak kiválasztása 

3. EHK delegált választás 
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4. Tanulmányi referens választás 

5. Gólyatábor költségvetés 

6. HJB elsőfokú döntés véleményezés 

7. Évértékelés 

8. Egyebek 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-260/LXI./2020-2021. számú határozat) 

1. Tankörvezetők kiválasztása 

Gulácsi Zsombor kifejtette véleményét a tankörvezető jelöltek teljesítményéről, majd ezek után 
közösen megvitatta a képviselőkkel az álláspontját. 

 

Gulácsi Zsombor elhagyta az ülést. (11:42) 

 

Gulyás Máté elmondta, hogy úgy érzi az elmúlt időben nem sikerült megfelelő időt szánnia a 
teendőire a Képviseletben, emiatt szeretne lemondani a gazdasági referensi pozíciójáról és a 
GHK-s mandátumáról is. Mészáros Zitának köszöni a közös munkát a Gazdasági Bizottságban. 

 

Richter Kristóf megkérdezte Kelle Gergőt, hogy felveszi-e a mandátumát? 

Kelle Gergő elmondta, hogy szeretné felvenni a mandátumát. 

 

A képviselők hosszasan megvitatták a tankörvezető jelöltek által nyújtott teljesítményt és 
kiválasztották a 2021. tanév Gólyatáborában résztvevő tankörvezetőket. 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy a bemutatott tankörszámok és tankörvezetők kerüljenek 
kiválasztásra. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a bemutatott tankörszámok és 
tankörvezetők kerüljenek kiválasztásra? 

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

(GHK-261/LXI./2020-2021. számú határozat) 

 

Gulyás Máté elhagyta az ülést. (12:45) 
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2. KRB GT szervező tagjainak kiválasztása 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• A KRB Gólyatábor szervezői létszáma az elmúlt évben 24 fő volt, amelyet idén is meg 

szeretne tartani. A még fennálló járványhelyzet miatt fokozottan kell majd felügyelni a 

gólyákat a Gólyatáborban, emiatt idén is szükséges megtartani a korábbi szervezői 

létszámot. 

• Bemutatta a kiválasztott KRB tagok névsorát, akik az idei Gólyatábor szerevezésében részt 

vennének. 

 

Tóth Ákos elhagyta az ülést. (13:10) 

 

Richter Kristóf egyetért abban, hogy szükséges 24 fő KRB-s rendezvényszervező a 
Gólyatáborban. 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy a 2021. évi Gólyatáborban 24 fő KRB-s 
rendezvényszervező vegyen részt. 
Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja azt, hogy a 2021. évi Gólyatáborban 24 fő KRB-
s rendezvényszervező vegyen részt? 

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

(GHK-262/LXI./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf prezentálta és előterjesztette azon KRB tagok névsorát, akik részt vennének az 
idei Gólyatáborban rendezvényszervezőként. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy a prezentált KRB tagok vegyenek részt az 
idei Gólyatáborban rendezvényszervezőként? 

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

(GHK-263/LXI./2020-2021. számú határozat) 

3. EHK-delegált választás 

Richter Kristóf elmondta, hogy Szenka József lemondott az EHK-delegált pozíciójáról, emiatt 
választani kell a helyére egy másik képviselőt. A pozícióra előzetesen Radácsi Kristóf adott le 
pályázatot. 

Radácsi Kristóf ismertette terveit és pályázatát, illetve megosztotta motivációit a képviselőkkel. 
Elmondta, hogy szeretné, ha az összes GHK-s képviselő számíthatna rá bármiben, illetve 
szeretné a kari érdekeket képviselni az EHK-ban. 

Agócs Norbert elmondta, hogy minden karnak kettő EHK-delegáltat kell biztosítani és fontos, 
hogy e két személy jól tudjon együttműködni. Megkérdezte Radácsi Kristófot, hogy tudnának-e 
együtt dolgozni a másik EHK-delegálttal, Lukács Bálinttal ? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy szerinte ezzel nem lenne probléma és jól tudnának ketten együtt 
dolgozni. 
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Bányász Gáspár érdeklődött, hogy a GHK kollégiumi ügyeivel mi fog történni, ha EHK-
delegált lesz? Mennyire lenne ideje Radácsi Kristófnak az utánpótlás kineveléssel foglalkoznia? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy szerinte ezzel sem lenne probléma, mert Lévai Imre az elmúlt 
időben rengeteget segített neki a kollégiumi ügyekkel kapcsolatban. 

 

Radácsi Kristóf elhagyta az ülést. (14:58) 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy Radácsi Kristófot egy felelősségteljes képviselőnek tartja, aki a 
GHK érdekeit tartja szem előtt. A feladatait időt és energiát nem spórolva végzi el és a Képviselet 
sokszor előnyt élvez ánla más tevékenységeivel szemben.  Kéri a Képviseletet, hogy támogassák 
Radácsi Kristófot és segítsék a munkáját folyamatos, építő jellegű visszajelzéssel.  

Endrész Roland elmondta, hogy reméli Radácsi Kristóf megtalálja majd a közös hangot a többi 
EHK-s képviselővel és az EHK elnökével. Rendkívül alkalmasnak találja őt erre a pozícióra. 

Lukács Bálint elmondta, hogy egyetért az előző véleményekkel. Aggódik egy kicsit amiatt, hogy 
Radácsi Kristóf nem vállal-e túl sokat ezzel a pozícióval, hiszen most csinálja a szakmai 
gyakorlatát is, illetve a kollégiumi ügyekkel is rengeteg teendője akad, de úgy gondolja, hogy meg 
fog tudni birkózni a kihívásokkal. 

Richter Kristóf elmondta, hogy támogatja Radácsi Kristóf, hatalmas munkabírása van.  

 

Radácsi Kristóf visszajött az ülésre. (15:07) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Radácsi Kristóf legyen a GHK új 
EHK-delegáltja? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-264/LXI./2020-2021. számú határozat) 

4. Tanulmányi referens választás 

Richter Kristóf elmondta, hogy Tóth Ákos az ülést megelőző héten lemondott a GHK 
tanulmányi referens pozíciójáról. A pozícióra előzetesen Szenka József adott le pályázatot. 

Szenka József ismertette terveit és pályázatát, valamint elmondta, hogy szeretné átvenni Tóth 
Ákostól a tanulmányi referens pozíciót. Korábban volt már a Bizottság vezetője, illetve 
rengeteget foglalkozott már tanulmányi ügyekkel. Ezenkívül pedig a KTB tagja 3 éve. Szerinte 
szükség van két személyre a feladatmegosztás miatt a Bizottságban, hiszen sok a feladat és a 
tennivaló és szeretne Agócs Norberttel aktívan együtt dolgozni. 

Agócs Norbert kéri a képviselőket, hogy támogassák Szenka Józsefet. 

 

Szenka József elhagyta az ülést. (15:15) 

 

Endrész Roland elmondta, hogy mivel Agócs Norbert alelnöki feladatokat is ellát, emiatt 
szükség van még egy emberre a Bizottság élén. 
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Richter Kristóf elmondta, hogy Szenka József az EHK oktatási referense is volt, így hatalmas 
tudás birtokában van, ami előnyére válhat a Bizottságnak. 

Pogácsás Panna megkérdezte Agócs Norberttől, hogy tudna-e Szenka Józseffel közösen 
dolgozni. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a közös munkával nem lesz gond, megvan az összhang 
közöttük. A Bizottság élén eddig is több képviselő tevékenykedett, így a feladatmegosztás eddig is 
fennállt, hiszen mindketten KTB tagok és KOB üléseken is közösen szoktak részt venni. 

 

Szenka József visszajött az ülésre. (15:19) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Szenka József legyen a GHK 
tanulmányi referense? 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-265/LXI./2020-2021. számú határozat) 

5. HJB elsőfokú döntés véleményezés 

Endrész Roland elmondta, hogy érkezett egy jogorvoslati kérelem a Képviselethez a GHK által 
gondozott szakmai ösztöndíj pályázattal összefüggésben. 
Endrész Roland prezentálta a Képviseletnek a jogorvoslati kérelmet. 

A GHK tagjai megvitatták a kérelmet és egyhangú vélemény született. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a jogorvoslati kérelem elutasítását? 

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

(GHK-266/LXI./2020-2021. számú határozat) 

6. Évértékelés 

Richter Kristóf elmondta, hogy sokat vár ettől a nyártól. A jelenlét nélküli működés megviselte a 
Képviseletet, viszont érzi a lendületet, mióta újra találkoztak a képviselők személyesen is. Reméli 
ez a lendület kitart a nyár folyamán is. Jelentős pozíciócserék történtek az elmúlt időszakban. 
Szerinte egy nagyon erős és összetartó GHK-ra lesz szükség a jövőben is. 

7. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta, hogy az EHK aktívabban szeretnék bevonni a kari klub helyiségek 
üzemeltetésébe a KHK-kat és ehhez szeretne kérni egy képviselőt, aki szívesen foglalkozna ezzel. 

Lukács Bálint jelezte, hogy szeretne ezzel foglalkozni. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy az EHK delegál egy képviselőt a kari Gólyatáborokba. Erre a 
feladatra szeretnék felkérni Merkei Dórát. 
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Bányász Gáspár elmondta, hogy az ülés napján jelez e-mailben az öntevékeny köröknek az 
értékelésről. 

Bányász Gáspár prezentálta az öntevékeny körök értékelésének ütemezését a 2020/21/2-es 
tanévre vonatkozóan. 

 

 

 

Ülés vége: 15:45 

A következő ülés várható időpontja:  

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

 

Kelt: Balatonlelle, 2021. június 27. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


