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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. szeptember 7-én tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
Bányász Gáspár
Endrész Roland
Farkas Szidónia
Facskó Vince
Kelle Gergő
Landor Liliána
Lévai Imre
Lukács Bálint
Mészáros Zita
Modrovics Gergő
Pogácsás Panna
Radácsi Kristóf
Richter Kristóf
Szász Zsolt
Szenka József
Szilvási Márton
Tóth Dániel
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb
Ülés vendégei: Csuzdi Domonkos, Bauer Balázs és Szabó Bendegúz

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME
Gépészmérnöki Karán.

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

AMSZ vezetőségváltás

2.

Elnökségi beszámoló

3.

2.1.

Beszámoló a 2021.08.31-i és 09.07-i Dékáni Tanácsról

2.2.

Aktualitások

EHK
3.1.

Beszámoló EHK ülésről (szeptember 2-i)
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4.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
4.1.

Helyzetjelentés a mintatanterv-felülvizsgálat állásáról

4.2.

Beszámoló a regisztrációs heti tanulmányi ügyekről

4.3.

Aktualitások

5.

Kollégiumi Bizottság
5.1.

KTK Szintfelelősi pályázatok elbírálása

5.2.

Aktualitások

6.

Szociális Bizottság

7.

Gazdasági Bizottság

8.

Rendezvény Bizottság
8.1.

Tagfelvételi időszak tervezett menetrendje

8.2.

Őszi rendezvények

9.

PR Bizottság

10.

Sport

10.1.

Mozdulj meg HK! – szeptemberi kihívás rövid ismertető

10.2.

Őszi sportos csapatépítés emlékeztető

11.

Külügy

11.1.

A külügyi referens pozíció helyzete

12.

Szakkollégiumi beszámoló

13.

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-LXX/295./2020-2021. számú határozat)

1. AMSZ vezetőségváltás
Csuzdi Domonkos elmondta, hogy COVID alatt alakult meg az Alkalmazott Mechanika

Szakosztály. Még nem szokták meg a jelenlétben való működést, ugyanis eddig a távolléti
oktatásban tartottak csak konzultációkat, többek között a Python programozással kapcsolatosan.
Az MM tanszékkel igyekeznek szorosabb kapcsolatot kialakítani, illetve még nagyobb cégekkel is
szeretnének együttműködni, amelyek kapcsolódnak a mechanikához. Szeretnék bővíteni újabb
tagokkal a Szakosztályt.
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Bauer Balázs elmondta, hogy a fő céljuk jelenleg a támogatók gyűjtése, projekteket szeretnének

megvalósítani, amihez anyagi hozzájárulás szükséges, illetve weboldalt is fejlesztenek. Szeretnének
becsatlakozni a GSZK-ba, erről már folynak az egyeztetések is.

Szabó Bendegúz elmondta, hogy jelenléti formában terveznek továbbra is konzultációkat tartani
az érdeklődőknek, de azért felkészülnek a távolléti formára is.

Csuzdi Domonkos, Bauer Balázs és Szabó Bendegúz elhagyták az ülést. (20:19)
Richter Kristóf előterjesztette, hogy Bauer Balázs legyen az AMSZ új vezetője.
Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Bauer Balázs legyen az AMSZ új
vezetője?

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-LXX/296./2020-2021. számú határozat)

2. Elnökségi beszámoló

2.1.

Beszámoló a 2021.08.31-i és 09.07-i Dékáni Tanácsról
Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•

Megosztotta a képviselőkkel.
Oktatás résznél a tanulmányi lemorzsolódás statisztikáiról volt szó.
Kutatás területen a publikációk finanszírozásáról volt szó.
GPK 150 megemlékezésről esett szó.
Október 8-án a K épület aulájában 12:00-tól Ünnepi Kari Tanács kerül megrendezésre.
Gépészkari relikviákat szeretnének gyűjteni a 150 éves ünnepségre.

Endrész Roland megérkezett az ülésre. (20:23)

2.2.

Aktualitások

Agócs Norbert felhívta a Képviselet figyelmét az aktuális határidőkre és elmondta a
következőket:
•
•
•

Külső bizottságok működésével és vezetésével kapcsolatos visszajelzések folynak.
Kéri a Képviseletet, hogy a Gépész Hírekbe az adott területükhöz tartozó aktuális
információkkal töltsék ki a fájlt.
Kéri a Képviseletet, hogy a tisztújításra szánt posztsorozatot ellenőrizze mindenki.
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Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:33)

3. EHK
3.1.

Beszámoló EHK ülésről (szeptember 2-i)
Lukács Bálint és Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt
elérhető.

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
4.1.

Helyzetjelentés a mintatanterv-felülvizsgálat állásáról

Szenka József elmondta a következőket:
•
•
4.2.

TOB ülés volt az ülést megelőző napon ebben a témában.
Az elkészített dokumentumot megosztotta véleményezésre.
Beszámoló a regisztrációs heti tanulmányi ügyekről

Agócs Norbert elmondta a következőket:
•
•
•
•

4.3.

A regisztrációs héten lezajlott a tantárgyfelvétel.
A tankörvezetők és a GHK is igyekezte kivenni a részüket a gólyák tárgyfelvételénél.
Sikerült megoldani a kurzusok ütközéseit.
Rengeteg e-mail érkezett a tantárgyfelvételi időszakban, amelyeket igyekeztek
megválaszolni.
Aktualitások

Agócs Norbert elmondta, hogy a rendszeres TOB ülés időpontjáról igényfelmérést tartanak a
bizottsági tagok körében.

5. Kollégiumi Bizottság
5.1.

KTK Szintfelelősi pályázatok elbírálása

Endrész Roland elmondta a következőket:
•
•

Nincs elég jelentkező a pályázatra, ezért szükséges pótpályázat meghirdetése.
Prezentálta a jelentkezett szintfelelősöket.

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

5 / 7. oldal

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a prezentált személyek legyenek a
KTK adott szintjeinek szintfelelősei?

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-LXX/297./2020-2021. számú határozat)

Endrész Roland prezentálta a Szintfelelős pótpályázat kiírását a 2021/2022. tanév őszi félévére.
Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Szintfelelős pótpályázat kiírását a
2021/2022. tanév őszi félévére?

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-LXX/298./2020-2021. számú határozat)
5.2.

Aktualitások

Radácsi Kristóf elmondta a NEK utáni költözés menetét, illetve a kollégiumban maradt
feltöltetlen helyek helyzetéről is beszélt.

Radácsi Kristóf elmondta a követlkezőket:
•
•

Elindult az utólagos jelentkezés kollégiumi férőhelyekre.
HJB-ket fognak tartani az ülést követő héten.

Kelle Gergő érdeklődött, hogy a jelenleg egyedül lakó hallgatók mellé esélyesnek látszik-e, hogy
beköltözhet majd a szobatársuk?

Radácsi Kristóf elmondta, hogy nagy valószínűséggel beköltözhetnek a szobatársaik ezen
hallgatóknak.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy az ülést követő napon bizottsági ülést szeretne tartani és kéri a
résztvevőktől, hogy mindenki hozzon magával laptopot.

6. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta, hogy az ülést követő naptól kezdődik a személyes bemutatás
szeptember 22-ig.

7. Gazdasági Bizottság
Mészáros Zita elmondta, hogy a Gólyahajó költségvetésének elszámolása megtörtént.
Richter Kristóf elmondta, hogy ki kellene írni előadói bortámogatáshoz pályázatot.

8. Rendezvény Bizottság
8.1.

Tagfelvételi időszak tervezett menetrendje

Pogácsás Panna elmondta a következőket:
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•

Szeptember 27. és október 10. között szeretnék népszerűsíteni a KRB-t.

•
•

Szeptember 29-én Ismerkedős Estet szerveznek.
Október 7-én Nyílt gyűlést szeretnének tartani.

8.2.

Őszi rendezvények

Pogácsás Panna elmondta, hogy szeptember 30-án Kollégista avatót szeretnének tartani, ehhez
poharakat szeretnének rendelni.

9. PR Bizottság
Kelle Gergő elmondta, hogy a tanácskozási jogú tagoknak is szükséges szöveget írniuk a
Facebook posztsorozathoz, kéri őket, hogy mihamarabb küldjék ezeket el neki.

10. Sport
10.1.

Mozdulj meg HK! – szeptemberi kihívás rövid ismertető

Facskó Vince elmondta, hogy beosztotta a csapatokat sportoláshoz. A jelenlegi időszakban a
ráhangolódás a cél.
10.2.

Őszi sportos csapatépítés emlékeztető

Facskó Vince elmondta, hogy szeretne szeptember végén valamilyen sporttal kapcsolatos
csapatépítőt tartani.

Agócs Norbert elmondta, hogy régebben le szoktak menni a KTK tornatermébe egy este
sportolni valamit a képviselők, jó lenne ezt a hagyományt tovább vinni.

Modrovics Gergő érdeklődött, hogy szeretne-e e Képviselet Jeges estet rendezni ebben a
félévben.

A képviselők egyhangúan jelezték, hogy szeretnék, ha meg lenne szervezve ez a rendezvény.

11. Külügy
11.1.

A külügyi referens pozíció helyzete

Agócs Norbert elmondta, hogy mióta Takács Attila lemondott, azóta ő foglalkozik a külügyi
ügyekkel.

12. Szakkollégiumi beszámoló
Bányász Gáspár elmondta, hogy az ülést követő napon kerül megrendezésre a GSZK évnyitó
ülése.
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13. Egyéb
Szenka József elmondta, hogy a GHK szavazógép projekt halad, elkészült a NYÁK hozzá.
Agócs Nobert elmondta, hogy a tanulmányi okból történő átsorolások visszamenőleg el fognak
maradni, a bővebb tájékoztatás a kormányrendelet megjelenése után várható.

Farkas Szidónia elmondta, hogy szeretné, ha meghosszabbítaná a Képviselet a Gólyatanács
jelentkezés határidejét.

Szilvási Márton kérte a képviselőket, hogy az EPI anyagait nézzék át.

Ülés vége: 23:36
A következő ülés várható időpontja: 2021. szeptember 14. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 7.

………………………..…………..
Landor Liliána
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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………………………..…………..
Richter Kristóf
elnök
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