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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. július 27-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 x     

Kelle Gergő szavazati 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 szavazati jog    x  

Tóth Dániel  tanácskozási jog x     

Ülés kezdete: 21:00 

Ülés helyszíne: Balatonlelle, Köztársaság utca 65. 

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. Javaslattétel TAT tagságra 

2. GT HK stand felelős választás 

3. Sportreferens választás 

4. GT how-to bemutatása 

5. Egyebek 

5.1. TTK Science Camp 

5.2. KTB tagság 
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5.3. Egyéb 

  

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

megtartásra? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-276/LXV./2020-2021. számú határozat) 

1. Javaslattétel TAT tagságra 

Richter Kristóf javasolja, hogy a Képviselet TAT tagnak válassza Tóth Ákost. 

Agócs Norbert elmondta, hogy mind a szakmai és közösségi tevékenysége kimagasló volt. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a TAT korábbi HK-s tagokból áll, segíti a Képviselet munkáját. 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Tóth Ákost TAT tagnak válassza ki a Képviselet. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Ákost a TAT tag legyen? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-277/LXV./2020-2021. számú határozat) 

 

2. GT HK stand felelős választás 

Farkas Szidónia javasolja, hogy a mindenkori PR Bizottság vezetője legyen a GT HK stand 
felelőse. 

Kelle Gergő elmondta, hogy szeretne a GT HK stand felelőse lenni. 

 

Kelle Gergő távozott az ülésről. (21:21) 

 

Farkas Szidónia elmondta, hogy Kelle Gergő kreatív, jó képességekkel és készségekkel 
rendelkezik, szerinte képes maradéktalanul ellátni ezt a feladatot. 

 

Kelle Gergő visszajött az ülésre. (21:23) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Kelle Gergő legyen a gólyatábori HK stand felelőse. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Kelle Gergő legyen a gólyatábori 
HK stand felelőse? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-278/LXV./2020-2021. számú határozat) 



  3 / 6. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

 

3. Sportreferens választás 

Richter Kristóf elmondta, hogy Modrovics Gergő lemondott a sportreferens pozícióról. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy a sportreferens feladatai közé tartozik elsősorban a 
kapcsolattartás a kari hallgatókkal a sporttal kapcsolatosan, illetve a Sportszakosztállyal is, hiszen 
ők is foglalkoznak a sporttal a kari életben. Elmondta, hogy a sportreferens egyben Hallgatói 
Sport Bizottság tag, ez tartja össze a kari sportreferenseket és az összegyetemi sporteseményeket 
és sporttal összeköthető rendezvényeket. Ezenkívül a sportreferens feladata méh kari szinten a 
Jegesest és a Műmaraton szervezése, valamint, hogy a saját kari HK-ját is fitten tartsa. 

 

Facskó Vince jelentkezett, hogy szeretné betölteni a pozíciót. 

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy mik a motivációi. 

Facskó Vince elmondta, hogy meg szeretné mozgatni a HK-t és úgy érzi, van benne elég 
kreativitás erre a feladatra. 

Lukács Bálint elmondta, hogy ez a pozíció együtt jár jó kapcsolattartással a Sportszakosztállyal 
és az egyetemhez kapcsolódó szervezetekkel is, illetve a kari érdekek érvényesítésével. 

Facskó Vince elmondta, hogy a kapcsolattartás része kihívás lesz számára, de igyekszik helytállni. 

 

Facskó Vince elhagyta az ülést. (21:32) 

 

 

Agócs Norbert kéri a képviselőket, hogy támogassák Facskó Vincét. 

Lukács Bálint elmondta, hogy hisz abban, hogy teher alatt nő a pálma. 

 

Facskó Vince visszatért az ülésre. (21:38) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Facskó Vince legyen a GHK sportreferense. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Facskó Vince legyen a 
GHK sportreferense? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-279/LXV./2020-2021. számú határozat) 
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4. GT how-to bemutatása 

Lukács Bálint elmondta, hogy készített egy összesítő dokumentumot, amit a Gólyatábor 
szervezésével kapcsolatosan érdemes tudnia a Képviselet tagjainak és a Gólyatábor többi 
szervezőinek is. Ezt meg is osztotta az illetékes emberekkel. 

5. Egyebek 

5.1. TTK Science Camp 

Agócs Norbert elmondta, hogy Magyar Boglárka megkereste a GHK-t e-mailen keresztül, 
mert szeretnék, ha tudna a GHK képviselőket delegálni, akik otthonosan mozognak tanulmány, 
közélet és programok területén, hogy részt vegyenek a TTK Science Camp rendezvényen, 2021. 
augusztus 26-án. 

Szenka József, Szilvási Márton, Landor Liliána és Richter Kristóf jelentkeztek, hogy 
szeretnék elvállalni a feladatot. 

Agócs Norbert elmondta, hogy lehet jelentkezni a Gyerekegyetem nevű programba is kísérőnek. 

 

5.2. KTB tagság 

Szenka József elmondta, hogy felszabadult egy hely a KTB-ben. 

Kelle Gergő jelentkezett a tagságra. 

 

Kelle Gergő távozott az ülésről. (21:55) 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy nagyon fontos része a képviseleti munkának a kari bizottságokba 
való delegáltság, szerinte Kelle Gergő alkalmas lenne erre a feladatra. 

 

Kelle Gergő visszatért az ülésre. (21:57) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Kelle Gergő KTB tag legyen. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Kelle Gergő KTB tag 
legyen? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-280/LXV./2020-2021. számú határozat) 

 

5.3. Egyéb 

Pogácsás Panna kérte a képviselőket, hogy töltsék ki a megosztott formot a gólyatábori 
szervezői öltözet igényének felmérésére. 
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Agócs Norbert elmondta, hogy Tóth Ákos lemondásával megürült még kettő pozíció. 

Richter Kristóf jelentkezett, hogy szeretne a Gépészmérnök Képzés Szakbizottságának tagja 
lenni. 

Modrovics Gergő jelentkezett, hogy szeretne a Terméktervező Mérnökképzés Szakbizottság tagja 
lenni.  

 

Richter Kristóf átadta az ülés vezetését Agócs Norbertnek. 

 

Richter Kristóf és Modrovics Gergő elhagyták az ülést. (22:10) 

 

Agócs Norbert érdeklődött, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a jelöltek távollétében. 

Nem érkezett sem kérdés, sem észrevétel. 

 

Richter Kristóf és Modrovics Gergő visszatérte az ülésre. (22:11) 

 

Agócs Norbert előterjesztette, hogy Richter Kristóf legye a Gépészmérnök Képzés 
Szakbizottságának tagja és Modrovics Gergő legyen a Terméktervező Mérnökképzés 
Szakbizottság tagja. 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-281/LXV./2020-2021. számú határozat) 

 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A kollégiumi jelentkezési határidő: 2021. augusztus 1. 

• Előzetes eredmény: 2021. augusztus 11. 

• Végleges eredmény: 2021. augusztus 16. 

 

Bányász Gáspár elmondta, hogy nem szeretné a továbbiakban folytatni az Utánpótlásképzés 
felelős pozícióját, lemond a pozícióról. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy szeretné a pozíciót. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy már tavaly is érdeklődött a pozíció iránt, sok foglalkozáson 
aktívan jelen volt és próbálta kivenni a részét a feladatkörből. 

  

Farkas Szidónia elhagyta az ülést. (22:35) 

 

Szenka József elmondta, hogy alkalmas lenne szerinte a pozícióra, kéri a Képviseletet, hogy 
támogassák. 



  6 / 6. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy úgy tűnhet, hogy ez nem olyan nagy fajsúlyú feladat a HK-ban, 
pedig az. Fontos, hogy erre a pozícióra egy olyan embert válasszunk, akinek a személyisége 
megnyerő és tud bánni az emberekkel. Farkas Szidóniát alkalmasnak találja, szerinte helyt tudna 
állni és kéri a képviselőket, hogy támogassák. 

Richter Kristóf csatlakozik Agócs Norbert véleményéhez, kéri a képviselőket, hogy segítsék a 
munkáját. 

 

Farkas Szidónia visszatért az ülésre. (22:39) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Farkas Szidónia legyen az Utánpótlásképzés felelős. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Farkas Szidónia legyen a 

GHK Utánpótlásképzés felelőse? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-282/LXV./2020-2021. számú határozat) 

 

Ülés vége: 22:40 

A következő ülés várható időpontja: - 

A következő ülés várható helyszíne: Balatonlelle, Köztársaság utca 65. 

 

Kelt: Balatonlelle, 2021. július 27. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


