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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2021. december 14-én 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. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető váltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.12.14-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Aktuális határidők 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (december 9-i) 
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4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2021.12.09-i TOB ülésről 

4.2. Beszámoló a BSc mintatanterv-felülvizsgálat állásáról 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. KFSZ módosítás 

5.2. Utólagos jelentkezők beosztása 

5.3. Javaslat kollégiumi mentorok létszámára 

5.4. Javaslat VPK szobabeosztásának módjára 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Ösztöndíj referens pozíció 

6.1.1.     A pályázat ismertetése 

6.1.2.     Kérdések és észrevételek a pályázó jelenlétében 

6.1.3.     Kérdések és észrevételek a pályázó távollétében 

6.1.4.     Szavazás 

6.2. Beszámoló a 2021.12.10-i MŰEPER oktatásról 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/2022/2 időszak előkészítéséről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló a Kari Táborok elszámolásáról 

8.2. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

9. Sport 

9.1. Gépészkari Sportnap 

10. Szakkollégiumi beszámoló 

10.1. A KözVez kommunikációs platform kialakításának állása 

10.2. Közösségi pontozás elkészítésének ütemezése 

11. Egyebek 

  

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-129/XX./2021-2022. számú határozat) 



  3 / 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 

 

1. Napirend előtt  

1.1. Emlékeztető vezető váltás  

Richter Kristóf felkérte Agócs Norbertet az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 
felkérést.  

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés 
emlékeztetővezetője Agócs Norbert legyen?  

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

(GHK-130/XX./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.12.14-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf beszámolt a dékáni tanácson elhangzott támákról. 

2.2. Aktuális határidők 

Richter Kristóf felhívta a figyelmet az aktuális határidőre. 

Richter Kristóf elmondta, hogy az ülést követő napon lesz a GHK Mikulás. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (december 9-i) 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2021.12.09-i TOB ülésről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az elmúlt TOB ülésen a mintatanterv felülvizsgálatról volt szó. Az 
ülésen Heszler András, volt GHK képviselő vett részt vendégként és mesélt a korábbi 
tapasztalatairól az előző kapcsolatban. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a 2018-ban készült MSc mintatanterv felülvizsgálati anyagokat 
megkapták, így annak irányelveit is figyelembe tudják majd venni a BSc mintatanterv-felülvizsgálat 
során. 

4.2. Beszámoló a BSc mintatanterv-felülvizsgálat állásáról 

Agócs Norbert elmondta, hogy a BSc mintatanterv felülvizsgálati kérdőívek kitöltése 
folyamatosan nő, tervezik még tovább promózni a kérdőíveket. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Sok tanulmányi levél érkezik a levelező listára, ezeket a Bizottság tagjaival mihamarabb 

megválaszolják. 

• Az egyik tantárgy esetében a hallgatók nem tudták meg időben a zárthelyi dolgozatuk 

eredményét, így a pótlásra nem tudtak elmenni, az ügy megoldásra került. 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az egyik tantárgy pótlása ütközött egy másik tantárgy pótlásával, az ügy megoldásra került. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. KFSZ módosítás 

Lévai Imre elmondta, hogy a KFSZ Gépészmérnöki Karra vonatkozó mellékletét Radácsi 
Kristóffal felülvizsgálták. 

5.2. Utólagos jelentkezők beosztása 

Lévai Imre elmondta, hogy az utólagosan kollégiumba jelentkező hallgatók kiértesítésre és 
felvételre kerültek a Kollégiumba. 

5.3.  Javaslat kollégiumi mentorok létszámára 

Radácsi Kristóf előterjesztette, hogy 4 gépész mentor és 1 gépész vezető mentor legyen a KTK-
ban és 2 gépész mentor legyen a VPK-ban. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni Radácsi Kristóf előterjesztését? 

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

(GHK-131/XX./2021-2022. számú határozat)  

5.4.  Javaslat VPK szobabeosztásának módjára 

Lévai Imre ismertette az ÉMK HK kollégiumi referensének javaslatát a VPK szobabeosztásának 
elkészítését illetően, illetve ezzel kapcsolatban jelzi fogj a meglátásait a KKB tagjainak. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Ösztöndíj referens pozíció 

Endrész Roland az ülést megelőző héten lemondott az ösztöndíj referensi pozíciójáról. 

 

Richter Kristóf megköszönte Endrész Roland eddigi munkáját. 
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Ösztöndíj referens posztra pályázatot adott le: Szilvási Márton.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

 

6.1.1. A pályázat ismertetése 

Szilvási Márton elmondta, hogy már több hónapja foglalkozik ösztöndíj területtel. A legtöbb 
ösztöndíjas feladatba már belekostólt Endrész Roland segítségével. A következő időszak 
legnagyobb feladta az ösztöndíjak MŰEPER-be való implementálása. A feladatot nagyon szívesen 
végezné, motivált ezzel kapcsolatban. Szeretné a feladatkört majd úgy továbbadni, hogy megfelelő 
tudással rendelkezzen az utódja. 

 

6.1.2. Kérdések és észrevételek a pályázó jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy meddig tervez maradni a HK-ban, illetve mit gondol az 
utánpótlásképzésről? 

Szilvási Márton elmondta, hogy Szász Zsolt személyében látja az ösztöndíj terület utánpótlását, 
vele szeretne dolgozni a következő időszakban. Amennyiben szükséges a következő ciklusban is 
maradna segíteni ösztöndíj területén. 

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy miként tudja összeegyeztetni az ösztöndíjas feladatait az 
öntevékenyköri kapcsolattartással? 

Szilvási Márton elmondta, hogy szerinte össze tudja majd egyeztetni a feladatokat, mivel az 
ösztöndíj területen lévő feladatok időszakosak. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy tud-e elfogulatlanul dönteni ösztöndíjas feladatokban és 
kérdésekben? 

Szilvási Márton elmondta, hogy szerinte maximálisan elfogulatlanul tud dönteni, mivel objektív 
szempontok alapján történnek az ösztöndíjak pontozásai. 

 

Szilvási Márton elhagyta a termet. (20:43) 

 

6.1.3. Kérdések és észrevételek a pályázó távollétében 

Endrész Roland elmondta, hogy mindenképpen szüksége van az ösztöndíjas területen egy másik 
képviselőre, aki tud neki segíteni. Szilvási Mártont megfelelő képviselőnek tartja erre a feladatra. A 
megfelelő tudásátadás az eddig időszakban megtörtént, Szilvási Márton nagyon proaktívan állt 
hozzá a feladatok ellátásához. Az ösztöndíj referensi feladatkör nem csak az ösztöndíjak 
dokumentálásából áll, hanem megfelelő előrelátás szükséges ahhoz, hogy minden feladat 
megfelelően ellátásra kerülhessen. Kéri a Képviseletet, hogy támogassák Szilvási Márton pályázatát 
ösztöndíj referensi pozícióra. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy milyen minőségben látta el eddig Szilvási Márton a feladatokat 
ösztöndíjas területen? 

Endrész Roland elmondta, hogy Szilvási Márton maximális pontossággal és felelősségteljesen látta 
el a feladatokat eddig a feladatokat. Úgy gondolja, hogy nem lesz problémája a területen előkerülő 
feladatokkal. Szilvási Márton többször képviselte már a GHK-t az EHK és HSZI előtt, ezekkel 
kapcsolatban is pozitív tapasztalata volt. 
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Endrész Roland elmondta továbbá, hogy a következő időszakban is szeretné segíteni Szilvási 

Márton munkáját. 

Lukács Bálint megkérdezte Szász Zsoltot, hogy mit gondol a Szilvási Mártonnal kapcsolatos közös 
munkáról? 

Szász Zsolt elmondta, hogy megvan közöttük az összhang, jól tudnak közösen együtt dolgozni, 
Szilvási Márton nagyon motiválóan hat rá. 

 

Szilvási Márton visszatért a terembe. (20:50) 

 

6.1.4. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szilvási Márton legyen az ösztöndíj 
referens? 

A GHK titkos szavazáson 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-132/XX./2021-2022. számú határozat) 

  

Szilvási Márton lemondott az Ösztöndíj Bizottság vezetői pozíciójáról. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki az Ösztöndíj Bizottság vezetői pozícióra 
vagy jelöl-e valaki valakit? 

A helyszínen jelentkezett: Endrész Roland. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen az Ösztöndíj 
Bizottság vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-133/XX./2021-2022. számú határozat) 

  

Radácsi Kristóf kérte Szilvási Mártont, Endrész Rolandot és Szász Zsoltot, hogy a bizottsági 
tudás dokumentációjára is fektessenek nagy hangsúlyt. 

6.2. Beszámoló a 2021.12.10-i MŰEPER oktatásról 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Részt vettek a MŰEPER oktatáson, amelyet Török Lili és Bátori Boglárka tartottak.  

• Az oktatáson a MŰEPER alapvető funkcionalitásairól volt szó. 

• A feladatuk, hogy összeállítsák az ösztöndíjakat Excel táblázatban hasonlóan ahhoz, ahogy 

az a MŰEPER rendszerben felépülne. 
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7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/2022/2 időszak előkészítéséről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Megkezdték a következő időszak előkészítését. 

• A TJSZ felülvizsgálata folyamatban van. 

• A szociális bírálók felkészítése hamarosan megkezdődik, ezzel kapcsolatban Landor Liliána 

fogja tájékoztatni a Képviseletet. 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló a Kari Táborok elszámolásáról 

Mészáros Zita elmondta, hogy megjöttek a Kari Táborok elszámolásai. A Kari Táborok 
pénzügyileg pozitívan zárultak. 

8.2. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

• Az öntevékenyköri eszközbeszerzések folyamatban vannak. 

• A Gépészkari Sportnap gazdasági hátterét jelenleg is intézik. 

9. Sport 

9.1. Gépészkari Sportnap 

Facskó Vince elmondta a következőket: 

• A Gépészkari Sportnap az ülés hetén csütörtökön kerül megtartásra. 

• A hallgatók több sportágban is kipróbálhatják majd magukat. 

10. Szakkollégiumi beszámoló 

10.1. A KözVez kommunikációs platform kialakításának állása 

Szilvási Márton megköszönte Lukács Bálintnak a kommunikációs platform kialakítását. 

Szilvási Márton elmondta, hogy a kommunikációs platform hamarosan elindulhat, várja az 
öntevékeny körök visszajelzését.  

10.2. Közösségi pontozás elkészítésének ütemezése 

Szilvási Márton ismertette a közösségi pontozás ütemezését. 
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11. Egyebek 

Lukács Bálint elmondta, hogy az Old’s Club vezetőjével voltak egyeztetni a MŰHASZ 
képviselőivel a hallgatói klubok helyzetéről. 

 

Ülés vége: 23:36 

A következő ülés várható időpontja: 2022. január 11. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2021. december 14. 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


