
  1 / 9. 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 

 

Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. augusztus 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     
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 tanácskozási jog x     
Tóth Dániel  tanácskozási jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: 1111 Budapest 11, Irinyi József utca 1-17., Kármán Tódor Kollégium, HK Tömb 

Ülés vendégei: Keresztesi Balázs, Tatai Mihály, Kaczkó Orsolya 

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. Belső tudásfelmérő teszt 

2. Kollégiumi férőhely pályázat végleges eredménye 

3. Nevelői szoba pályázat végleges eredménye 

4. GHK ÖD július hó eredmény 

5. Egyebek 
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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-288/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

1. KVK vezetőségváltás 

Keresztesi Balázs elmondta, hogy a pandémia egészen megnehezítette a Kör működését. A 
tagok nagy része a veszélyhelyzet alatt végzett az egyetemi tanulmányaival, így a jelenlegi fő 
projektjük az újra alakulás. Gólyatáborban, illetve a Regisztrációs heti programokon igyekeztek 
részt venni a Körrel. Ezenkívül még SLIP-en, illetve amikor szerveznek Old’s-ot, akkor is 
szeretnének pipázásokat tartani. 

2. Kármán Zöld Kör vezetőségváltás 

Kaczkó Orsolya elmondta, hogy online igyekeztek tevékenykedni a Körrel. Két előadást 
szerveztek erősen a környezettudatosság köré építve, amelyeken körülbelül 30 fő vett részt. 
Ezenkívül cikkírással is foglalkoztak a tagok, ezenkívül pedig szemetet is szedtek. 

Tatai Mihály elmondta, hogy rengeteg új ötlete van a Körnek, kiadványt szeretnének kiadni 
kollégistáknak környezettudatos praktikákról, hírlevelet is szeretnének indítani. BME kampusz 
bejáró környezetismereti séta is tervben van és még ezenkívül egy beltéri komposztálós projektet 
is szeretnének megvalósítani. 

 

Keresztesi Balázs, Kaczkó Orsolya és Tatai Mihály elhagyták az ülést. (20:22) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Keresztesi Balázs legyen a Kármán Vizipipa Kör vezetője. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja Keresztesi Balázs legyen a Kármán 
Vizipipa Kör vezetője? 

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

(GHK-289/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a Kármán Zöld Kör tisztújítását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Kármán Zöld Kör tisztújítását? 

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

(GHK-290/LXIX./2020-2021. számú határozat) 
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3. Elnöki beszámoló 

 

3.1. Aktualitások 

3.1.1. Segítők a diplomaosztón 

Richter Kristóf elmondta, hogy néhány képviselő segítségére szükség van a diplomaosztó 
ünnepségen, kéri a Képviselet tagjait, hogy jelentkezzenek a feladatra. A diplomaosztó 
ünnepségek szeptember 9-én és 10-én lesznek megtartva. A járványügyi szabályokat betartva, 
maximum 2 kísérő lehet jelen egy-egy hallgatónál. 

Richter Kristóf kérte a Képviselet, hogy tegyenek javaslatokat arra, hogy kiket kérjen fel a 
Képviselet, kik mondjanak beszédet a diplomaosztó ünnepségeken, mind a hallgatók, mind az 
oktatók közül. 

3.2. Tájékoztatás a Tisztújítással kapcsolatos teendőkről 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

 Tisztújítás ütemterve elektronikusan megosztásra került a képviselők körében, amelyet 
Szenka József egészített ki a tavalyi tapasztalatok alapján. 

 Felvették a kapcsolatot a KÁTÉ-val, személyes egyeztetésre is sor került. 

 Javasolja, hogy Szili Ákos legyen a GHK 2021. évi Tisztújító Szavazási Bizottság EHK 
által delegált tagja és Kántor Tamás a Szavazási Bizottság elnöke. 

 

Farkas Szidónia elhagyta az ülést. (20:36) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Szili Ákos legyen a GHK 2021. évi Tisztújító Szavazási 
Bizottság EHK által delegált tagja. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Szili Ákos legyen a GHK 2021. évi 
Tisztújító Szavazási Bizottság EHK által delegált tagja? 

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

(GHK-291/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette, hogy Kántor Tamás legyen a GHK 2021. évi Tisztújító 
Szavazási Bizottság elnöke. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy Kántor Tamás legyen a GHK 2021. évi Tisztújító Szavazási 
Bizottság elnöke? 

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

(GHK-292/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

 

Farkas Szidónia visszatért az ülésre. (20:42) 
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3.3. Beszámoló a nyári projektek helyzetéről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 Hat projekt lett meghirdetve. 

 Honlap aktualizálás, belső HK ZH, bizottsági HOW TO projektek haladnak, viszont a nyár 
végén minden elintéznivaló feladat besűrűsödött a Képviseletben, emiatt a maradék még 
nem valósult meg. 

 GHK Kérdőív lefutott a NEPTUN-ban, Kelle Gergő elvállalta, hogy a projekt nagy részét 
megvalósítja. 

 Belső tudásfelmérő HK ZH eredményesek voltak. 

 Szeretnék, ha a bizottsági HOW TO projekteket szeptembertől mindenki tudatosan 
kezdené el vezetni, amikor végigérnek egy cikluson a Bizottság életében, akkor lenne 
érdemes sorban leírni a jövő HK-sainak a feladatokat. 

 Google Drive „takarítás” projektet félév közben tervezték megvalósítani, illetve az SZMSZ 
felülvizsgálat is tervben van még. 

4. EHK beszámoló 

Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

5. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

5.1. Tájékoztató a mintatanterv-felülvizsgálat ütemezéséről 

Szenka József elmondta, hogy a mintatanterv megreformálása projektről beszéltek bizottsági 
ülésen. 

5.2. Beszámoló a gólya tantárgyfelvétel tapasztalatairól 

Agócs Norbert elmondta, hogy lezajlott az elsőféléves hallgatók tárgyfelvétele. 

5.3. Beszámoló az őszi félév kezdésével kapcsolatos tudnivalókról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 Szabó Dániel megkérdezte, hogyan szeretnék kezdeni ezt a szokatlan félévet a Bizottság 
szempontjából. 

 KTB határozatot szükséges írniuk, amelyet a KTB tagok már meg is kaptak első körös 
véleményezésre. 

 Szó volt arról is, hogy pótlásokat és zárthelyiket mikor lehet tartani és ki az, aki jogosult a 
távolmaradásra a félév elején. 
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5.4. Tájékoztató a rendszeres bizottsági ülések időpontjáról 

Agócs Norbert elmondta, hogy igényfelmérést tartanak a bizottsági ülés időpontjáról a Bizotság 
tagjai között. 

5.5. Beszámoló az aktualitásokról 

Szenka József elmondta, hogy folyamatban vannak a hallgatók tárgyfelvételei, igyekeznek 
orvosolni a felmerülő problémákat, illetve a különböző NEPTUN kérvények bírálásával is 
haladnak. 

6. Kollégiumi Bizottság 

6.1. Aktualitások 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

 Zajlanak a kollégiumok közötti átköltözések, igyekeznek megoldani a felmerülő 
problémákat. 

 Takarítják a kollégiumi szobákat. 

 

Endrész Roland elmondta a következőket:  

 Az ülés hetén már lehet jelentkezni a szintfelelős pályázatra. 

 Prezentálja a szintfelelős pályázati kiírást a 2021/2022. tanév őszi félévére. 

 

Richter Kristóf előterjesztette a 2021/2022. tanév őszi félévére vonatkozó Szintfelelős pályázat 
pályázati kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. tanév őszi félévére 
vonatkozó Szintfelelős pályázat pályázati kiírását? 

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

(GHK-293/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

7. Ösztöndíj Bizottság 

7.1. 2021/22. tanév tavaszi félév HHCS dokumentum 

Endrész Roland elmondta, hogy nem változtatott semmit a tavalyi HHCS dokuemtumhoz 
képest. 

Richter Kristóf előterjesztette a 2021/22. tanév tavaszra vonatkozó tanulmányi ösztöndíj 
osztási elveket. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/22. tanév tavaszra vonatkozó 
tanulmányi ösztöndíj osztási elveket? 
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A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-294/LXIX./2020-2021. számú határozat) 

8. Szociális Bizottság 

8.1. Beszámoló a szociális pályázati időszakról 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Egy nehéz pályázási időszak nagy részén van túl a Bizottság és a bírálók is. 

 Szerinte a személyes hiánypótlás utolsó pár napja sűrű lesz a kollégiumi visszaköltözések 
miatt. 

8.2. Beszámoló a személyes bemutatás ütemezéséről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Változnak a személyes bemutatási határidők. Eddig szeptember 13-ig lett volna lehetőségük 
a hallgatóknak a személyes bemutatásra és hiánypótlásra, de ez a határidő kitolásra került 
szeptember 22-ig.  

 Az elektronikus hiánypótlás határideje maradt szeptember 11. 

 286 darab pályázat érkezett be a karról. 

 Ügyel arra, hogy minden napszakban legyenek kiírva személyes bemutatásra időpontok. 

8.3. Beszámoló a KSZB ülésről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Szili Ákos összehívott egy KSZB ülést az ülésünket megelőző héten. 

 Minden karról elmondták az időszakról a véleményét és javasoltak változtatásokat is, illetve 
a referensek megfogalmazták az elvárásaikat is az ESZB elnök és a Bizottság felé. 

 Igyekeznek biztosítani, hogy minden karnak legyen egy helyszín vagy egy terem személyes 
bemutatásra. 

9. Gazdasági Bizottság 

9.1. Aktualitások 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

 Folyamatban vannak a Gólyatábor költségeinek az elszámolásai. 

 Gólyahajó gazdasági részében segít a Rendezvény Bizottságnak. 
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10. Rendezvény Bizottság 

10.1. Rendezvények aktuális helyzete 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

 Az ülés napján elkezdődött a Regisztrációs Hét. 

 A HK is bemutatkozik az elsőéveseknek, illetve megoszt néhány információt arról, hogy 
mivel is foglalkozik a Képviselet. 

 Tanszer rendelésekkel foglalkoznak, az ülést követő napon el szeretnék indítani. Egy online 
form segítségével igényfelmérést tartanak az elsőfélévesek számára. 

 Regisztrációs Hét szerdán Gólyahajót szerveznek, csütörtökön pedig az elsőéves 
mechatronikus hallgatók számára laborlátogatást tartanak majd. 

 Ezenkívül megrendezésre kerül a városvetélkedő is, majd pénteken délelőtt évnyitó 
ünnepségen vehetnek részt a frissen felvett hallgatók 

 4. oktatási héten Kollégista avatót szerveznek. 

 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

 55 szervező lesz jelen a Gólyahajón és 900 résztvevőre számítanak az egészségügyi 
dolgozókkal és a biztonsági szolgálat embereivel együtt. 

 Grafikus Kört szeretnék majd felkeresni grafikai munkákkal kapcsolatosan. 

11. PR Bizottság 

11.1. Gépészhírek 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

 Első oktatási hét folyamán szeretné kiküldeni. 

 Gyakran ismételt kérdéseket szeretné beletenni mindenképpen. 

 Gólyák is megkapnák. 

11.2. Rendszeres bizottsági ülések időpontja 

Kelle Gergő elmondta, hogy szeretné, ha maradna az eddig megszokott hétfő esti időpont. 
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12. Szponzor Bizottság 

12.1. Aktualitások 

Pogácsás Panna továbbra is egyeztetéseket folytat a Zynternnel, Farkas Szidónia pedig a 
Diákhitel Zrt.-vel vagy kapcsolatban. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a MOL Zrt.-től nagy valószínűséggel fognak érkezni 
ajándékcsomagok. 

13. Iroda 

13.1. Ügyeletek és takarítások rendje 

Szilvási Márton elmondta, hogy megosztotta a GHK tagjaival az ügyeletek és takarítások 
rendjét. 

14. Sport 

Facskó Vince elmondta, hogy küld egy e-mailt majd a képviselőknek programötletekről. 

15. Egyebek 

15.1. Honlap aktualizálás 

Kelle Gergő felhívta a képviselet figyelmét a projekthez kapcsolódó határidőkre, illetve azok 
fontosságára, valamint szorgalmazta az elvállalt területek véglegesítését. 

15.2. Honlap fejlesztés 

Kelle Gergő elmondta, hogy rengeteg ötlete van a honlap fejlesztésére. Szeretné, ha a honlap 
telefonon elérhető menüje fejlődne, illetve, hogy a GHK Facebook profilja aktívabban lenne 
integrálva a honlapba. 

15.3. Beszámoló a tankörvezetők kiválasztásával kapcsolatos tapasztalatokról 

Szilvási Márton javasolta, hogy a jövőben ne azonnal a Tankörvezető jelöltek továbbképző 
hétvégéje után válassza ki a Képviselet a tankörvezetőket. 

15.4. Gólyatanáccsal kapcsolatos kezdeti teendők 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Szeretné, ha rajta kívül még néhány ember aktívabban végig kísérné a Gólyatanács 
programsorozatát. 

 Elkészült a levelezőlista, amelyre felveszik majd az érdeklődőket. 
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Agócs Norbert javasolta, hogy a Kampusztúra HK Tömb állomásánál az érdeklődő gólyáknak 
osszanak Gólyatanácsos szórólapot. 

 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést követő napon lesz KIB ülés. Felajánlották, hogy az EPI 
zárthelyit moodle-n keresztül valósítsa meg a Képviselet. Szeretné, ha a referensek aktualizálnák a 
területükhöz tartozó diasort. 

 

Szenka József javasolta, hogy a bizottsági üléseket vezesse fel a Képviselet a Google naptárba. 

 

Pogácsás Panna szeretné megköszönni a képviselők Gólyatáborban végzett munkáját. 

 

Takács Attila elmondta, hogy szeretne lemondani a képviselői pozíciójáról. Szeretné 
megköszönni a GHK-nak a közös munkát. 

 

Richter Kristóf elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy végre jelenléti formában tarthatta meg 
a Képviselet az ülését. 

 

 

Ülés vége: 23:12 

A következő ülés várható időpontja: 2021. szeptember 7. 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: 1111 Budapest 11, Irinyi József utca 1-17., Kármán Tódor 
Kollégium, HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 30. 

………………………..………….. 
Landor Liliána 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 

………………………..………….. 
Richter Kristóf  

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


