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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. október 12-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  
Facskó Vince tanácskozási jog x     
Farkas Szidónia szavazati jog x     
Gulácsi Zsombor szavazati jog x     
Kelle Gergő szavazati jog x     
Landor Liliána szavazati jog  x    
Lévai Imre szavazati jog x     
Lukács Bálint szavazati jog x     
Mészáros Zita szavazati jog x     
Odus Máté tanácskozási jog x     
Pogácsás Panna szavazati jog x     
Radácsi Kristóf szavazati jog x     
Richter Kristóf szavazati jog x     
Szász Zsolt tanácskozási jog    x  
Szilvási Márton szavazati jog x     
Tóth Dániel  tanácskozási jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb 

Ülés vendégei: Telkes Péter és Schmera Dániel 

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással 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. Napirendi előtt 

1.1. MSZO évértékelése 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.10.12-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Aktuális határidők 

2.3. Tanulmányi referens választása 
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2.4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása 

2.5. Karok közötti csapatépítés 

2.6. HK ZH eredmények 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (október 7-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. A TOB helyzete, munkamegosztás 

4.2. Mintatanterv felülvizsgálat helyzete 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. GLSZ festés igénye a 8. emeleten 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Pályázati kiírások helyzete 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021.10.12-i KSZB ülésről 

8. Gazdasági Bizottság 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gépész Jeges Est szervezése 

9.2. Gólyabál szervezése 

9.3. KRB Tagfelvétel eredménye 

9.4. Nyílt Nap szervezése 

10. PR Bizottság 

11. Szponzor Csoport 

12. Iroda 

13. Sport 

13.1. Beszámoló az aktualitásokról 

14. Külügy 

15. Egyébek 

  

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

A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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(GHK-068/VIII./2021-2022. számú határozat) 

1. Napirendi előtt 

1.1. MSZO évértékelése 

Telkes Péter elmondta, hogy egy évvel ezelőtt választották meg az MSZO elnökének. Az eltelt idő 
alatt nem volt jelenléti oktatás, így nehéz volt a kommunikáció és a kapcsolattartás a szakosztály 
tagjaival és az oktatókkal. Az online időszakban tartott konzultációkon megfigyelték, hogy kevésbé 
voltak aktívak az résztvevők, de ennek ellenére is 40 videó anyagot tudtak elkészíteni. Pozitív 
visszajelzések hatásásra nem csak mechatronikus hallgatóknak, hanem már gépész hallgatók 
számára is készítenek különböző felkészülési segédanyagokat az elmúlt félévekhez képest. 
Szakmailag is tudtak fejlődni a Polimertechnika Tanszék és a Bosch cég segítségével. Jelenleg a 
próbáztatásokat kurzus formában tartják meg, hogy a lemorzsolódásokat elkerüljék.  

 

Farkas Szidónia megkérdezte, hány aktív tagja van a Szakosztálynak és hány próbás tag 
jelentkezett?  

 

Telekes Péter elmondta, hogy 43 aktív tag volt, akik aktívan dolgoztak és a tagfelvétel jelenleg is 
folyamatban van. 

 

Lévai Imre megkérdezte, hogy a lemorzsolódás miből származhat? 

 

Telekes Péter elmondta, hogy egyszerre túl sok jelentkező volt, akikre nehéz volt odafigyelni. 
Ennek ellenére 20 főből álló kurzusokat fognak indítani a jelentkezők számára, hogy átláthatóbb 
legyen a jelentkezők képessége, valamint a lemorzsolódásokat csökkentsék.  

 

Telkes Péter és Schmera Dániel elhagyták az ülést. (20:27) 

 

Szenka József írásban jelezte a Képviseletnek, hogy nem kíván tovább maradni a Képviseltben 
és ezúton a felvett mandátumáról le szeretne mondani. 

 

Richter Kristóf megkérdezte Tóth Dánielt, hogy fel szeretné-e venni a mandátumát.  

 

Tóth Dániel elmondta, hogy szeretné felvenni a mandátumát. 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.10.12-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 
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 Jubileumi diplomaátadó ünnepség kerül megrendezésre október 15-én. 

 Az alakuló ülésen kialakult új pozíciók el lettek küldve a Dékáni Hivatalnak. 

Landor Liliána megérkezett az ülésre. (20:46) 

2.2. Aktuális határidők 

Agócs Norbert felhívta a Képviselet figyelmét a következő határidős feladatokra: 

 A pozícióváltozásokról az EHK külső bizottságainak értesítése. 

 GHK adatok ellenőrzése és frissítése. 

 Bizottsági táblázatok kitöltése. 

 Bizottsági időpontok felvezetése a naptárba. 

 Lejárt vagyonnyilatkozatok leadása. 

 ,,Mozdulj meg HK!” kérdőív kitöltése. 

2.3. Tanulmányi referens választása 

Richter Kristóf elmondta, hogy az alakuló ülést követően pótpályázatot írt ki, amire előzetesen 
Agócs Norbert adott le pályázatot.  

Agócs Norbert ismertette terveit és pályázatát. Elmondta, hogy a tanulmányi bizottság nem egy 
egyszemélyes bizottság, néha még két ember is kevés a feladatok elvégzéshez, így ebben az 
időszakban az utánpótlásképzést és a tudásátadást szeretné megvalósítani. 

 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy ha mai ülésen felveszi a tanulmányi referensi pozíciót akkor a 
tanulmányi és oktatási Bizottság vezetői pozícióval mi a terve. 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy a mai ülésen fel szeretné még venni a bizottsági vezetői pozíciót 
is, és majd csak akkor szeretné tovább adni a pozíciót, amikor már megvan a kellő és megfelelő 
tudása az utódnak.  

 

Agócs Norbert elhagyta az ülést. (20:49)  

 

Farkas Szidónia kéri a képviseletet, hogy többen aktivizálják magukat a tanulmányi területek 
iránt érdeklődő személyek közül, hogy segítségükkel csökkentsék Agócs Norbert munkáját a 
többi pozíciójával szemben  

 

Richter Kristóf elmondta, hogy Agócs Norbert szívügye a tanulmányi terület és nagy motiváció 
van benne, hogy megkaphassa a tanulmányi referens pozíciót. A HK ZH-n mutatott 
teljesítménye alapján is a tanulmányi területen szerzett tapasztalata és tudása 
megkérdőjelezhetetlen. 

Richter Kristóf kéri a Tanulmányi és Oktatási Bizottság tagjait, hogy több feladatot vállaljanak a 
területen, hogy Agócs Norbert kevésbé legyen leterhelt. 
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Richter Kristóf kéri a képviselőket, hogy támogassák Agócs Norbertet. 

 

Radácsi Kristóf kérte a Képviseletet, hogy Agócs Norbert munkáját becsüljék meg, mert az 
elmúlt időszakban nagyon is láthatóak voltak az eredmények. 

Radácsi Kristóf kéri a Képviseltet, hogy támogassuk Agócs Norbertet. 

 

Agócs Norbert visszajött az ülésre. (20:54) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Agócs Norbert legyen a GHK 
tanulmányi referense? 

 

A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-069/VIII./2021-2022. számú határozat)  

2.4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása  

Richter Kristóf javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
vezetője a mindenkori Tanulmányi és Oktatási Bizottság referens legyen. Egyéb javaslat nem 
érkezett.  

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

(GHK-070/VIII./2021-2022. számú határozat)  

A szavazás értelmében a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője Agócs Norbert lett. 

 

2.5. Karok közötti csapatépítés 

Farkas Szidónia elmondta, hogy november 20-án fog megrendezésre kerülni a KHK hétvége, 
ahol a végleges HK ZH eredményeket fogják ismertetni az EHK képviselők. 

2.6. HK ZH eredmények 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Képviseletnagyon szép eredményt ért el a HK ZH-n és 
büszke, hogy ennyi energiát fektetett a Képviselet a számonkérés megírásába. Külön 
megköszönte Agócs Norbertnek, hogy segített a Képviselet tagjainak a HK ZH-ra való 
felkészülésben és hogy menedzselte azt. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (október 7-i) 
Lukács Bálint és Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt 
elérhető. 
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4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. A TOB helyzete, munkamegosztás  

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 Jövő héttől kezdve minden héten lesz bizottsági ülés.  

 Megkérte a bizottság tagjait, hogy vállaljanak több feladatot. 

4.2. Mintatanterv felülvizsgálat helyzete  

Agócs Norbert elmondta, hogy a BSc mintatanterv felülvizsgálat projekt jól halad és 
előreláthatólag két héten belül el fog készülni a kérdőív. 

4.3.  Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta, hogy jelenleg kevés tanulmányi levél érkezik, ezekre azonban Kelle 
Gergő és Facskó Vince rövid idő alatt válaszolnak is. Megköszönte a munkájukat. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. GLSZ festés igénye a 8. emeleten 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a GLSZ festeni szeretne a 8. emeleten és ennek pontos 
menetéről érdeklődtek.  

 

Lévai Imre elmondta, hogy az eddig visszajelzések alapján a bizottsági ülések időpontjai 
változatlanok maradtak az előző időszakhoz képest. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1.  Pályázati kiírások helyzete 

Richter Kristóf elmondta, hogy az eddig elmaradt képviseleti ösztöndíjakat november után fogja 
megkapni a Képviselet. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021.10.12-i KSZB ülésről 

Landor Liliána elmondta, hogy a KSZB ülésen a karok közötti szociális bírálói ösztöndíjak 
osztási elvét beszélték át. 
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8. Gazdasági Bizottság 

Richter Kristóf elmondta, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő események költségvetésire 
egy bizottsági ülést kellene összehívni. 

Mészáros Zita elmondta, hogy a gazdasági bizottsági ülést a rendes ülést követő hétvégén 
szeretné megtartani. 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gépész Jeges Est szervezése  

Pogácsás Panna elmondta, hogy az esemény előreláthatólag november 22-én kerül 
megrendezésre a BME Gépész Sport Szakosztály segítségével.  

9.2. Gólyabál szervezése  

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

 A gólyabál az ÉPK-val közösen kerül megszervezésre a K épület aulájában. 

 Határidőre elkészítették a gólyabál programtervét. 

 A Grafikus Kör és az ÉPK részéről az Arculat Csoport készíti közösen a gólyabál 
látványterveket és plakátokat. 

9.3. KRB Tagfelvétel eredménye 

Pogácsás Panna prezentálta a KRB tagfelvétel eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja elfogadja a Pogácsás Panna által prezentált KRB 
tagfelvétel eredményét? 

 

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

(GHK-071/VIII./2021-2022. számú határozat)  

9.4. Nyílt Nap szervezése 

Pogácsás Panna elmondta, hogy az ülést követő napon fog egyeztetni Csobán Attilával az 
esemény megszervezésével kapcsolatban.  

10. PR Bizottság 

Kelle Gergő elmondta, hogy a bizottsági ülésnek az időpontjáról szavazást fog kiküldeni. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy az ösztöndíjak pályázati kiírásai hamarosan meg fognak 
érkezni, így készüljön fel a Képviselet arra, hogy a hallgatói kiértesítéseket rövid időn belül el kell 
végezni. 
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11. Szponzor Csoport 

Richter Kristóf kérte a képviselőket, amennyiben van rá lehetőségük és szabadidejük, 
látogassanak ki az október 13-14 között megrendezésre kerülő Műegyetemi Állásbörzére. 

12. Iroda 

Szilvási Márton elmondta, hogy megtörtént a tudásátadás Gulácsi Zsombor részére. 

13. Sport 

13.1. Beszámoló az aktualitásokról 

Facskó Vince elmondta, hogy sikerült a HSB-vel és a BME Gépész Sport Szakosztállyal felvenni 
a kapcsolatot.  

14. Külügy 

Kelle Gergő elmondta, hogy a sikerült a KHK-k külügyi referenseivel felvenni a kapcsolatot. 

15. Egyébek 

Agócs Norbert kérte, hogy a How to dokumentumok megírását minden bizottsági felelős 
folyamatosan vezesse, hogy a ciklus végére minden bizottság rendelkezzen egy megfelelően friss 
tudásanyaggal és ezáltal az újonnan bekerülő képviselőknek a tudásátadása a későbbiekben még 
gördülékenyebben menjen végbe.  

 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy az ügyeleti telefont az irodában tárolja a Képviselet és a nem 
fogadott hívásokat ügyeleti időpontokban hívják vissza az ügyeletes képviselők. Elmondta, hogy a 
KTK liftjeiben található hirdetési felületen a szakosztályok plakátjait frissíteni szükséges.  

Ülés vége: 23:15 

A következő ülés várható időpontja: 2021. október 19. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. október 12. 

………………………..………….. 
Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Richter Kristóf  

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


