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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 

2021. november 23-án tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert 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 szavazati 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: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb 

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. Elnöki beszámoló 

1.1. Tudományos Bizottság tag választása 

1.2. Kari Tanulmányi Bizottság póttag választása 

1.3. Ipari termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés 

Szakbizottsági tag választása 

1.4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása 

1.4.1. Pályázat ismertetése 

1.4.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 
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1.4.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (november 18-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2021.11.18-i KOB ülésről 

3.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. GHK Közéleti ösztöndíj prezentálása 

5.2. Rendezvényszervezői ösztöndíj prezentálása 

5.3. Beszámoló a tanulmányi ösztöndíj korrekcióról 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2021.11.23-i KSZB ülésről 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Beszámoló a Sportnap költségvetésről 

8. Szakkollégiumi beszámoló 

8.1. Ülés a közösségi pontozásról 

9. Egyebek 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-106/XVII./2021-2022. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

Agócs Norbert elmondta, hogy Bányász Gáspár távozásával megüresedett néhány pozíció, ezért a 
pozíciók betöltésére új tagokat kell megválasztani. 

1.1. Tudományos Bizottság tag választása 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit a pozíció 
betöltésére?  

 

Szilvási Márton a helyszínen jelentkezett a pozícióra. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Szilvási Márton legyen a 
Tudományos Bizottság tagja? 

 

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

(GHK-107/XVII./2021-2022. számú határozat) 

1.2. Kari Tanulmányi Bizottság póttag választása 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit a pozíció 
betöltésére?  

 

Lévai Imre a helyszínen jelentkezett a pozícióra. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Lévai Imre legyen a Kari 
Tanulmányi Bizottság póttagja? 

 

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

(GHK-108/XVII./2021-2022. számú határozat)  

1.3. Ipari termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező 

Mérnökképzés Szakbizottsági tag választása 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit a pozíció 
betöltésére?  

 

Agócs Norbert a helyszínen jelentkezett a pozícióra. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Agócs Norbert legyen az Ipari 
termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés Szakbizottsági 
tagja? 

 

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

(GHK-109/XVII./2021-2022. számú határozat) 

1.4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása 

Richter Kristóf elmondta, hogy Agócs Norbert az ülést megelőző napon lemondott a GHK 
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői pozíciójáról. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit a pozíció 
betöltésére?  

Kelle Gergő a helyszínen jelentkezett a pozícióra. 

 

1.4.1. Pályázat ismertetése 

Kelle Gergő elmondta, hogy nyár óta KTB tagja. A KTB tagsága mellett sok tanulmányi ügyben 
és tanácsadásban segítette már a Bizottság munkáját. Az elmúlt félévekben többször is részt vett a 
vizsgarend és tanulmányi teljesítményértékelési terv ellenőrzésében. Az utóbbi időben az oktatói 
kapcsolattartásban is kipróbálhatta magát. Mivel eddig is nagy részt vállalt a Bizottság munkájában, 
így úgy érzi, hogy a többi tevékenysége mellett is el fogja tudni látni a pozícióval járó feladatokat. 
Mindig is lesz hova fejlődni és tenni a dolgok megvalósításáért, ezzel a mentalitással szeretne 
belevágni a feladatba. 

 

1.4.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Endrész Roland megkérdezte, hogy a bizottság vezetői feladatok elvégzése mellett el tudja-e majd 
végezni a többi bizottságban folytatott tevékenységét.   

 

Kelle Gergő elmondta, hogy volt ideje helytállni a többi bizottsági tevékenységben, így továbbra is 
képes lesz elvégezni a területi feladatokat. 

 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy a tudásátadással hogyan áll, illetve mennyire tudja majd átvenni 
a bizottságnak a vezetését?  

 

Kelle Gergő elmondta, hogy a bizottsági területen már több feladatot is ellátott, amit eddig 
megkapott, így úgy gondolja el tudja a látni az ezeket a későbbiekben is. 

 

Kelle Gergő elhagyta a termet. (21:19) 

 

1.4.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert elmondta, hogy a véleménye szerint Kelle Gergő megérett a Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság vezetői pozíció betöltésére. Az utóbbi időben Kelle Gergő sokat segített 
mintatanterv-felülvizsgálat szervezésével kapcsolatban mind fórum, mind a kérdőívek tekintetében.  
Ezen kívül a mindennapi tanulmányi ügyekben is egyre nagyobb részt vállal, ami által a 
területspecifikus tudása is nő. Ezt bizonyítja az is, hogy a HK ZH eredménye is kiemelkedő lett 
oktatás kategóriában. Szeretné kéri a Képviseletet, hogy támogassák Kelle Gergőt a pozíció 
betöltésére.  

 

Facskó Vince elmondta, hogy Kelle Gergő már sokat bizonyított a pozíció betöltésére, valamint 
Kelle Gergő és Agócs Norbert között jól működik a kommunikáció. Kéri a Képviseletet, hogy 
támogassák Kelle Gergőt. 
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Kelle Gergő visszatért a terembe. (21:25) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Kelle Gergő legyen a GHK 
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője? 

 

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

(GHK-110/XVII./2021-2022. számú határozat)  

 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ösztöndíj 2021. decemberi kifizetési időponthoz tartozó 
november 1-15. beszámolási időszak eredményét.  

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a GHK ösztöndíj november 1-15. beszámolási 
időszak eredményét? 

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

(GHK-111/XVII./2020-2021. számú határozat)  

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (november 18-i) 

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

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2021.11.18-i KOB ülésről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A tavaszi féléveben TVSZ módosítás várható. 

• A jegyzetírói pályázat oktatási oldala halad, hamarosan várható felmérés a megpályázható 

tantárgyakkal kapcsolatban. 

• Egyetemi szintű projektek várhatók oktatási területen, munkacsoportok lesznek felállítva a 

Bizottságon belül. 

3.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta, hogy egyre több kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem érkezik 
a Kari Tanulmányi Bizottsághoz. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Lévai Imre elmondta, hogy a kollégiumi bizottsági ülésen a KFSZ módosítását szeretné átbeszélni 
a Képviselettel. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. GHK Közéleti ösztöndíj prezentálása 

Szilvási Márton ismertette a GHK Közéleti ösztöndíj pályázók beszámolóit, és az elvégzett 

tevékenységeiket.  

Richter Kristóf elmondta, hogy az ülést következő héten a GHK fog dönteni a GHK Közéleti 

ösztöndíj eredményéről. 

5.2. Hallgatói normatíva felosztása  

Endrész Roland elmondta, hogy az EHK-tól érkezett maradványról szükséges dönteni. Az 
elnökséggel egyeztetettek alapján javasolja a maradványt teljes egészében a TANUL jogcímre 
helyezni. Ismertette a javaslat mögött álló elveket. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy az EHK-tól kapott maradvány a TANUL 
jogcímen kerüljön felhasználásra? 

 

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

(GHK-112/XVII./2020-2021. számú határozat) 

 

5.3. Tanulmányi ösztöndíj korrekció 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévére vonatkozó Tanulmányi ösztöndíj 
korrekcióját.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentálta 
2021/2022. tanév őszi félévére vonatkozó Tanulmányi ösztöndíj korrekcióját?  

 

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

(GHK-113/XVII./2020-2021. számú határozat)  

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2021.11.23-i KSZB ülésről 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Az Igazoláslistát és pontrendszer módosítását beszélték át. 

• A Pontrendszer vissza fog kerülni a TJSZ-be.  

• Minden szociális pályázó és bíráló értékelő kérdőívet kapott a szociális pályázási időszak 

véleményezéséről. Kéri a Képviseletet, hogy töltsék ki a kérdőíveket. 
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7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Beszámoló a Sportnap költségvetésről 

Mészáros Zita prezentálta a Gépészkari Sportnap költségvetését a Képviselet számára. 

8. Szakkollégiumi beszámoló 

8.1. Ülés a közösségi pontozásról 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést követő héten a Közösségi pontozási elveket át szeretné 
beszélni a Képviselettel, hogy az Öntevékeny köri workshopra és a Közgrill gyűlésére felkészülten 
érkezzenek.  

9. Egyebek 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a KTK földszintjére kikerült az adománygyűjtésre szolgáló 
doboz.  

 

Ülés vége: 23:56 

A következő ülés várható időpontja: 2021. november 30. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József 

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2021. november 23. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


