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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. február 1-jén 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: 17:10 

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.   
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Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022.02.01-i Dékáni Tanácsról 

1.2. A tankörvezetők vezetője pozíció 

1.2.1. Pályázatok ismertetése 

1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében 

1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Beszámoló a 2022.01.27-i Bizottsági ülésről 

2.2. Beszámoló az oktatók felkeresésének állásáról 

2.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

3. Kollégiumi Bizottság 

3.1. Kollégiumi férőhely osztás lebonyolítása 

3.2. Kollégiumi szobaosztás lebonyolítása 

3.3. Kollégiumi költözések 

3.4. Szakkollégiumok, öntevékeny körök külsős kártyája 

3.5. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2022.01.26-i ESZB ülésről 

5.2. 2021/22/2-es időszak jelenlegi állása 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezése 

7. Szakkollégiumi beszámoló 

8. Egyebek 

8.1. Beszámoló a 2022.01.28-i Stratégiai Bizottsági ülésről 

  

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.  

(GHK-161/XXX./2021-2022. számú határozat)  
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1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022.02.01-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta a következőket:  

• A 2022. január 31-i szenátusi ülésen tíz egyetemi tanárt fogadtak el.  

• Gépelemek 1. és 2. tantárgy teljesítéséről esett szó. 

 

Radácsi Kristóf megérkezett az ülésre (17:21) 

1.2. A tankörvezetők vezetője pozíció 

Richter Kristóf elmondta, hogy az ülést megelőző héten Tankörvezető vezető pozíció pályázatot 
írt ki, amire előzetesen Agócs Norbert és Gulácsi Zsombor adott le pályázatot. Kérdezi a 
jelenlévő képviselőket, hogy valaki szeretne-e még a pozícióra jelentkezni. További jelentkezés nem 
érkezik. 

 

1.2.1. Pályázatok ismertetése 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy a tankörvezetői pozíció nagyon megtetszett neki, amikor az 
egyetemre jött, mivel az embereken és a hallgatókon nagyon szeret segíteni. Sok mindent köszönhet 
a pozíciónak, mert felelősségteljesen tudott döntéseket meghozni az egyes helyzetekben. Az előző 
félévekben sokat tanult és jegyzetelt a pozícióval kapcsolatban, így tudja hol kellene és érdemes 
tovább fejleszteni a tankörvezetői pozíció képzést a tapasztalatai alapján.  

 

Agócs Norbert elmondta, hogy Tóth Ákos tankörvezető pozíciója óta érdeklődik a pozíció 
betöltésére. Egy tankörvezető vezetőnek egy tapasztalt HK-snak kell lennie, hogy a gólyatáboron 
belül és kívül is megfelelő tudással és ismeretekkel rendelkezzen. A gólyatáborokban sok 
tapasztalatot szerzett a különböző feladatok elvégzésekor. Elmondta még, hogy orientáltabb 
előadásokat tartana a tankörvezető jelöltek részére, hogy a tapasztaltabbak is újabb ismeretekkel 
rendelkezzenek. 

 

1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében 

Lukács Bálint megkérdezte Gulácsi Zsombort, hogy együtt tudna-e dolgozni a KRB-vel. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy nem lenne gond a közös együtt működéssel, mert hasonló 
tapasztalatokkal rendelkeznek, így el tudnák látni egymás feladatait. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy a feladatok ellátása nagy energia és időbefektetést igényel. 
Megkérdezte Gulácsi Zsombort, hogy meglátása szerint képes lenne-e elviselni ezt a különösen 
nagy terhelést. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy ezzel nem nagyon lenne probléma, mert van tapasztalata az 
előző gólyatáboros eseményekből, valamint mindet meg fog tenni a feladat elvégzéséért.  
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Radácsi Kristóf megkérdezte Gulácsi Zsombort, hogy mit tekint a tankörvezetők vezetőjének 
legfontosabb tulajdonságának. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy a buzdítás és a hangulatkeltés a legfontosabb, hogy a 
tankörvezetőkre ráragadjon, mert a gólyákat is hasonló lendülettel kell vezérelni és koordinálni. 

 

Pogácsás Panna megkérdezte Gulácsi Zsombort, hogy hogyan tudna ellenvéleményt formálni 
egy tankörvezetővel szemben, ha úgy gondolja az feltétlen szükséges. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy van benne tapasztalata, így el tudja különíteni a barátokat a 
kollégáktól a feladatok elvégzésével szemben. 

 

Lukács Bálint megkérdezte Gulácsi Zsombort, hogy hideg fejjel tudna-e döntéseket hozni egy 
kritikus szituációban. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy szerencsére volt benne tapasztalata és meg tudná oldani ezeket 
a helyzeteket. 

 

Lukács Bálint megkérdezte Agócs Norbertet, hogy együtt tudna-e dolgozni a KRB-vel. 

Agócs Norbert elmondta, hogy jól ismeri Pogácsás Pannát és Odus Mátét, így együtt tudnának 
működni, de ha lenne valamilyen javaslata a rendezvénnyel kapcsolatban, akkor jelezni is fogja 
nekik. Számára az elsődleges feladat a tankörvezetők irányítása. 

 

Lukács Bálint megkérdezte Agócs Norbertet, hogy a félévközi feladatokat hogyan tudná 
elvégezni. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a következő szorgalmi időszakban biztosan lesznek olyan 
feladatok, amiket már nem tudna egyedül elvégezni, így a tanulmányi feladatokban Kelle Gergő, 
míg az alelnöki feladatokban Farkas Szidónia tudna segíteni. Tudja, hogy ezek nem egyszemélyes 
feladatok, de ha úgy adódik, mindenféleképpen segítséget kérne a HK-tól is. A felkészítők 
megszervezésében nem lenne gond, mert van benne tapasztalat, míg a csapatépítésben segítséget 
kérne a Senior Gárdától. Összeségében el tudná látni a feladatokat, de mindenféleképpen segítséget 
kérne a többiektől. 

 

Lukács Bálint megkérdezte Agócs Norbertet, hogy hideg fejjel tudna-e döntéseket hozni egy 
kritikus szituációban. 

Agócs Norbert elmondta, hogy kritikus helyzetben is megtudná tartani a hidegvérét és nem esne 
kétségbe, mert a megoldásra koncentrálna. 

 

Szilvási Márton megkérdezte Agócs Norbertet, ha a Képviselet bizalmat szavaz számára és a 
tankörvezetők vezetőjének választja őt akkor, hogyan tudná elvégezni az alelnöki feladatokat 
miközben a másik alelnök, Farkas Szidónia a szociális ösztöndíj pályázatokkal foglalkozna.  

Agócs Norbert elmondta, hogy az előző időszakban a járvány ügyi és a gazdasági ügyi helyzetek 
miatt több feladatot kellett ellátni, így most úgy gondolja, hogy kevesebb feladat várható. Szeretne 
több embert bevonzani a tankörvezető vezetői munkájába. Az idei feladatoknak az elvégzése sokkal 
zökkenőmentesebb lesz, mint a tavalyié. 
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Szilvási Márton megkérdezte a jelölteket, hogy mi a véleményük a tankörvezetői hétvégéről. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy a hétvégét megtartaná és gyakorlatiasabbá tenné.   

Agócs Norbert elmondta, hogy mindenféleképpen jó újítás volt és meg kellene tartani. A 
feladatokat jobban el kellene szeparálni és egységesíteni a nagy csoportok számára. A tábor a 
kiválasztásról szólna. 

 

Pogácsás Panna megkérdezte Agócs Norbertet, hogy az esetleges tankörvezetői indulatokat 
miképp kezelné. 

Agócs Norbert elmondta, hogy nyugodt embernek tartja magát és jó szót ért az emberekkel, 
valamint keresné a problémára a megoldást. 

 

Lévai Imre megkérdezte Agócs Norbertet, hogy mit tekint a tankörvezetők vezetőjének 
legfontosabb tulajdonságának. 

Agócs Norbert elmondta, hogy konzisztensnek kell maradni az összes jelölttel szemben, hogy az 
ember hiteles és határozott maradjon.  

 

Lévai Imre megkérdezte a jelölteket, hogy kihez fordulnának a feladatok elvégzéséhez. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy ez számára szituációtól és témakörtől függ, de leginkább 
Szilvási Mártonhoz vagy a legtapasztaltabb emberhez fordulna.  

Agócs Norbert elmondta, hogy az adott szituációhoz a legkompetensebb embert keresné fel.  

 

Gulácsi Zsombor megkérdezte Agócs Norbertet, hogy egy kétségbeesett tankörvezetőt hogyan 
tudna megvigasztalni?  

Agócs Norbert elmondta, hogy gólya helyzetekben tanácsokat adna a tankörvezetők részére, 
illetve már a kiválasztási időszak alatt motivációt is tartana a jelölteknek.  

 

A jelöltek elhagyták a termet. (18:09) 

 

1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Lévai Imre megkérdezte az elnökséget, hogy az érintett időszakban mennyire tudnánk elnökségi 
feladataiban tehermentesíteni Agócs Norbertet. 

 

Richter Kristóf elmondta, hogy az előző ciklusi időszakot nem venné mérvadónak, mert az adott 
körülmények mások voltak, illetve az első időszaka volt az elnökségben. Tudná támogatni és 
segíteni Agócs Norbert munkáját. 
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Szilvási Márton elmondta, hogy Agócs Norbert távolságtartó lenne a tankörvezetőkkel szemben, 
amit Tóth Amandánál és Tóth Ákosnál érzékelt tankörvezetetői pályafutása alatt. A tankörvezető 
vezetői pozíciónál nem a szakmaiság a legfontosabb, hanem a menedzselés és kapcsolattartás, amit 
tankörvezetőként legutoljára Gulácsi Balázsnál érzékelt.  

 

Lukács Bálint elmondta, hogy Gulácsi Zsombor két pozíciót kapott meg az alakuló ülésen, 
amelyeken eddig nem nagyon látta rajta, hogy foglalkozott volna velük. 

 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy véleménye szerint Agócs Norbert bír a legjobb időmenedzselési 
képességekkel a Képviseletben. Úgy gondolja, hogy Agócs Norbertre – szakmai tudása, 
tapasztalata és a Képviseletben végzett tevékenysége miatt – tiszteletben álló személyként 
tekinthetnek a tankörvezetők, minthogy közeli barátként, ez biztosítja a tankörvezetők megfelelő 
viszonyulását a vezetőjükhöz. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy Agócs Norbert a szakmai ismeretekben, míg Gulácsi Zsombor 
a tankörvezetők buzdításában tudna segítséget nyújtani a tankörvezetők és szervezők részére.  

 

A jelöltek visszatértek a terembe. (18:52) 

 

A GHK a további érvek és ellenérvek meghallgatása után titkos, listás szavazáson döntött a pozíció 
betöltéséről. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki melyik jelentkezőket támogatja a Tankörvezető vezető 
pozíció betöltésre? 

A titkos szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:  

• Agócs Norbert  9 igen, 2 nem és 4 tartózkodás. 

• Gulácsi Zsombor  5 igen, 6 nem és 4 tartózkodás. 

  

A szavazás értelmében Agócs Norbert lett megválasztva a Tankörvezető vezető pozíció 
betöltésére.  

(GHK-162/XXX./2021-2022. számú határozat) 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Beszámoló a 2022.01.27-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az online oktatásról a jelenléti oktatásra való visszatéréséről esett szó. 

• A Gépészmérnöki alapismeretek tantárgy helyzetét ismertette. 

2.2. Beszámoló az oktatók felkeresésének állásáról 

Kelle Gergő elmondta, hogy Agócs Norberttel a mintatanterv felülvizsgálattal kapcsolatos 
információkat beszélték át Dr. Kiss Rita tanszékvezetővel. 
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2.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző napon elindult a tantárgyfelvétel a Neptun rendszerben. 

• Az emelt matekos problémákat nem tudtak időben megoldódni az oktatók, így a hallgatók 

nem tudták felvenni a tantárgyaikat. 

• A tanulmányi levelezőlistára folyamatosan érkeznek a félévkezdéssel kapcsolatos 

témakörök. 

• Az ülést követő csütörtökön bizottsági ülés várható. 

3. Kollégiumi Bizottság 

3.1. Kollégiumi férőhely osztás lebonyolítása 

Lévai Imre elmondta, hogy a kollégiumi férőhely osztás előzetesen lement, amivel nem volt 
probléma.  

3.2. Kollégiumi szobaosztás lebonyolítása 

Lévai Imre elmondta, hogy az ülést megelőző napon sikeresen megtörtént a kollégiumi 
szobafoglalás a Kármán Tódor Kollégiumban. 

3.3. Kollégiumi költözések 

Lévai Imre elmondta, hogy a költözési idősávok kikerültek a KEFIR rendszerben, valamint a 
kollégiumok közötti költözés az ülést követő péntekén várható. 

3.4. Szakkollégiumok, öntevékeny körök külsős kártyája 

Lévai Imre elmondta, hogy a külsős kártyákkal kapcsolatban fel szeretné mérni az igényeket a 
2021/22. tanév tavaszi félévére nézve.  

3.5. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre elmondta, hogy a kollégiumi levelezőlistára folyamatosan érkeznek a költözéssel 
kapcsolatos megkeresések. 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Felkeresték a HSZI-t az ösztöndíjak összevonásával kapcsolatban 

• Megkérte a Képviselőket, hogy figyeljenek a beszámoló töltésének rövidebb határidejére 

• Sikeresen ledokumentálták a GHK ösztöndíj november 16-30. és december 1-31. 

beszámolási időszakaira beérkező pályázatokat 
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5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2022.01.26-i ESZB ülésről 

Landor Liliána elmondta, hogy az ESZB ülésen a rendszeres szociális pályázatokkal kapcsolatos 
speciális eseteket beszéltek át a szociális referensekkel.  

5.2. 2021/22/2-es időszak jelenlegi állása 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• A kollégiumhoz felhasznált rendszeres szociális pályázatok időben el lettek bírva.  

• A személyes bemutatás 2022. február 2-tól fog indulni. 

• A szociális levelezőlistára folyamatosan érkeznek a pályázattal kapcsolatos témakörök. 

• Jelenleg 12 bíráló van a szociális pályázatok elbírálásához. 

• Az ülés hetén közös bírálás várható a régi és új bírálók számára. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezése 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Az ülés napján helyszínbejáráson voltak, ahol a hang- és eszköztechnikákat beszélték át a 

Kármán Stúdióval. 

• A végzősök részéről folyamatosan érkeznek az asztalfoglalási igények. 

• A rendezvény 20:00 órakor fog kezdődni. 

7. Szakkollégiumi beszámoló 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést követő napon a GSZK rendkívüli tisztújító ülést fog 
tartani az alelnökök megválasztására. 

8. Egyebek 

8.1. Beszámoló a 2022.01.28-i Stratégiai Bizottsági ülésről 

Richter Kristóf elmondta, hogy mechatronikai gólyatábor megszervezését nem támogatták a 
jelenlévők. 

Agócs Norbert kérte a Képviseletet, hogy minden képviselő kellő komolysággal készüljön az EHK 
által összeállított Hallgatói Képviselet zárthelyi dolgozatára.  

Farkas Szidónia ismertette a rendezvénybejelentő menetét a Képviselet részére. 

Pogácsás Panna kérte a Képviseletet, hogy a Számítástechnikai Szakosztály által létrehozott kari 
felvételi weboldalt minélhamarabb ellenőrizzék le. 

Lévai Imre elmondta, hogy az ülést követő héten tudásátadást szeretne tartani a jegyzőkönyv 
felvételéről.  
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Ülés vége: 19:53 

A következő ülés várható időpontja: 2022. február 8. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. február 1. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


