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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. október 19-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  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

Ülés vendégei: Kovács Levente, Geszti Petra, Kovács Csongor, Bayer Levente 

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. Napirend előtt 

1.1. KTK Fotókör vezetőségváltás 

1.2. Senior Gárda vezetőségváltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.10.19-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Aktuális határidők és feladatok 
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3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (október 14-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv felülvizsgálat állásról 

4.2. Beszámoló a KOB tevékenységről 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a pályázati kiírások helyzetéről 

6.2. Bizottsági ülések 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021.10.18-i ESZB ülésről 

7.2. Aktuális bizottsági teendők 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Előadói borok 

8.2. Őszi eszközbeszerzési pályázat 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gólyabál előzetes feladatok 

9.2. KRB belső mentorprogram 

10. PR Bizottság 

11. Iroda 

12. Sport 

12.1. Gépészkari Sportnap 

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a GSZK szakvezről 

13.2. Helyzetjelentés a Közgrill rendezvényről 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

15. Egyebek 

  

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

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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(GHK-073/X./2021-2022. számú határozat) 

1. Napirend előtt 

1.1. KTK Fotókör vezetőségváltás 

Kovács Levente elmondta, hogy a pandémia hatására az elmúlt egy évben nem volt annyi 
rendezvény megszervezve, ahol feladatokat tudtak volna elvállalni. Ennek ellenére a kör tagjaival 
online próbálták tartani a kapcsolatot. 

 

Geszti Petra elmondta, hogy elősorban csapatépítő programokat szeretnének rendezni a kör 
tagjainak.  Feladataik közé tartoznak olyan különböző promóciós anyagok elkészítései 
Budapestről, amelyeket a városban zajló építkezésekkel, lezárásokkal és a pandémia miatt nem 
tudtak megvalósítani. A napokban a Dékáni Hivatal is megkereste a KTK Fotókört a kari 
ünnepségek szervezésével kapcsolatban, így egy megbeszélésen is részt fognak venni. 

 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy hány aktív tagja van a Körnek?  

 

Geszti Petra elmondta, hogy az aktív tagjaik száma kicsit megfogyatkozott a karantén 
időszakában, de a mostani tagfelvétel során sok új próbás tag csatlakozott, így nem lesz gond az 
utánpótlással.  

 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogyan áll a Kör az eszközök felszereltségével?  

 

Geszti Petra elmondta, hogy az eszköztárukat sikerült modernizálniuk a Dékáni Hivatal 
segítségével. 

 

Kovács Levente és Geszti Petra elhagyták az ülést. (20:18) 

1.2. Senior Gárda vezetőségváltás 

Kovács Csongor beszámolt az elmúlt egy év tevékenységéről. Elmondta, hogy bármi is történik 
a nagyvilágban a közösségi életnek meg kell maradnia. A pandémia okozta nehézségek ellenére is 
sikerült újabb és minőségibb konzultációs előadásokat és közösséget megmozgató eseményeket 
létrehozniuk, mint például „80 óra a Föld körül” és a „QR kód keresés” eseményeket. Sikerült 
még a Gárda számára belsős csapatépítő programokat megvalósítani és az utánpótlást kiépíteni. 
Külön kiemelte az Orbán Zoltán emlékbajnokságot, ahol pozitív visszajelzéseket kaptak az 
esemény megszervezésével kapcsolatban. 

 

Bayer Levente elmondta, hogy a következő időszakban tovább szeretnék a konzultációs 
előadásaikat bővíteni és színvonalasabbá tenni. A gépészkari közösség mellett a karok közötti 
együttműködést és kapcsolatépítést szeretnék tovább fejleszteni.  
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Kovács Csongor megkérdezte, hogy a földszint előterét nem lehetne-e átalakítani? 

 

Richter Kristóf elmondta, hogy jó ötletnek tartja az előtér átrendezését a többi kör 
együttműködésével. 

 

Kovács Csongor megkérdezte, hogy a közösségi pontozási rendszert nem lehetne-e 
megreformálni?  

 

Szilvási Márton elmondta, hogy a Képviselet is gondolkozott a közösségi pontrendszer osztási 
elveinek a módosításán, amit a Közgrill rendezvényen szeretnének megbeszélni a többi 
öntevékenyköri és szakkollégiumi vezetővel.  

 

Kovács Csongor és Bayer Levente elhagyták az ülést. (20:27) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Geszti Petra legyen a KTK Fotókör 
vezetője? 

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

(GHK-074/X./2021-2022. számú határozat)  

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bayer Levente legyen a Senior Gárda 
vezetője? 

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

(GHK-075/X./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.10.19-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

 Egységes BME prezentációs anyagok elkészítése van folyamatban középiskolások részre.  

 BME Nyílt Nap november 26-án kerül megrendezésre. 

2.2. Aktuális határidők és feladatok  

Agócs Norbert felhívta a figyelmet a következő határidős feladatokra: 

 Vagyonnyilatkozatok leadása. 

 Vállalások listáján szereplő feladatok elvégzése. 

 How to dokumentumok folyamatos készítése.  
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Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Az ülést követő héten tablófotózás várható a KTK Fotókör segítségével. 

 GHK továbbképző hétvége november 5-7 között kerül megrendezésre. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (október 14-i) 
Lukács Bálint és Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt 
elérhető. 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv felülvizsgálat állásról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 BSc mintatanterv felülvizsgálati kérdőív a napokban véglegesítésre kerül. 

 A BSc mintatanterv felülvizsgálatáról egy fórum kerül megszervezésre a hallgatók számára. 

 A felülvizsgálat feladatainak ellátása céljából a Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
munkacsoportokat hozott létre. A feladatokat a különböző munkacsoportok között 
felosztották.  

4.2. Beszámoló a KOB tevékenységről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 A Tanszéki kompenzációs díjakról szóló RU visszavonásra került.  

 A jegyzetíró pályázat követelményeinek és körülményeinek tisztázása zajlik.  

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

 A NEPTUN rendszerben érkező kérelmek bírálásával folyamatosan haladnak. 

 Az első éves hallgatók számára kiküldésre került a Gólya kérdőív. 

 Az ülést megelőző heten kevesebb tanulmányi levél érkezett a Képviselethez. 

Kelle Gergő beszámolt az aktuális teljesítményértékelések ütközésével kapcsolatos 
fejleményekről. 
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5. Kollégiumi Bizottság 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Kármán levelezőlistáján panasz érkezett a mosdóhelységek 
nem megfelelő használatáról. Kérte a Képviseletet, hogy a felmerülő problémával kollektíven 
foglalkozzunk.  

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a pályázati kiírások helyzetéről 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

 A pályázatok kiírásai visszaérkeztek a HSZI-től. 

 A pályázatok határidejei még módosulhatnak.  

 Kérvények leadásakor kérvényazonosítókat kell használni a NEPTUN kódok helyett. 

6.2. Bizottsági ülések 

Endrész Roland elmondta, hogy az ülést követő héten ösztöndíj bizottsági ülést szeretne tartani.  

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021.10.18-i ESZB ülésről  

Landor Liliána elmondta, hogy a 14 darab fellebbezés érkezett a rendszeres szociális 
ösztöndíjpályázat végleges eredménye ellen, ezekről döntöttek elsőfokon az ülést megelőző 
napon egy ESZB ülés keretén belül. Ezekről az ülést követő csütörtökön a HJB fog végleges 
döntést hozni. 

7.2. Aktuális bizottsági teendők 

Landor Liliána elmondta, hogy a 2021/22. őszi félévre szóló Rendszeres Szociális Pályázati 
Ösztöndíj időszakáról szeretne egy értékelő kérdőívet kiküldeni a szociális bírálók számára.  

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Előadói borok 

Mészáros Zita elmondta, hogy az előadói boroknak az igényeit 2021.10.19. 12:00-ig volt 
lehetősége leadni az öntevékeny köröknek.  

8.2. Őszi eszközbeszerzési pályázat 

Mészáros Zita elmondta, hogy az Öntevékeny körök támogatási pályázatát az ülést követő nap 
küldi ki az öntevékeny körök számára.  
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Endrész Roland elhagyta az ülést. (22:30) 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gólyabál előzetes feladatok 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

 Az eseményre meg szeretnék hívni a rektort, a kancellárt és a két rendező kar dékánját. 

 Elkészültek a gólyabál látványtervek és plakátok.  

9.2. KRB belső mentorprogram 

Pogácsás Panna elmondta, hogy 5 mentorcsoportot alakítottak ki az aktív tagok és újonnan 
bekerülő próbás tagok számára, minden csoport élére egy mentorcsoport vezetőt választottak. 

10. PR Bizottság 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülést követő héten PR bizottsági ülést szeretne tartani. 

11. Iroda 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a Számítástechnika Szakosztály fel lett kérve a nyomtatók és 
számítógépek üzembehelyezésével kapcsolatban.  

12. Sport 

12.1. Gépészkari Sportnap 

Facskó Vince elmondta, hogy Gépészkari Sportnapot szeretne rendezni a pótlási héten.  

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a GSZK szakvezről 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

 Az Alkalmazott Mechanika Szakosztály bemutatkozott a GSZK vezetőségének, a 
felvételükről várhatóan az ülést követő héten fognak szavazni. 

 A KTK liftjében található öntevékeny köri plakátot frissítették. 



  8 / 8. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar 

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

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

 

13.2. Helyzetjelentés a Közgrill rendezvényről 

Szilvási Márton elmondta, hogy elkészült a november 27-én megrendezésre kerülő Közgrill 
programterve. 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a Számítástechnika Szakosztály megismerte a VIK-en működő 
közösségi pontozásra szolgáló informatikai rendszert, és amennyiben a GHK úgy dönt, segít egy 
ahhoz hasonló rendszer kiépítésében. 

15. Egyebek 

Agócs Norbert kéri a Képviseletet, hogy az elektronikusan megküldött előterjesztéseket, illetve 
dokumentumokat előzetesen véleményezzék, ezzel segítve a másik munkáját.  

 

Szilvási Márton elmondta, hogy Szonda Zsuzsanna és Járosi Boglárka el tudták vállalni a 
kollégistaavató rendezvényeken viselt apáca és pap ruházatok megvarrását. 

 

Ülés vége: 23:30 

A következő ülés várható időpontja: 2021.október 26. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. október 19. 

………………………..………….. 
Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Richter Kristóf  

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


