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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. február 15-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  

Ülés vendégei: Beyer-Dóczy András, Fabrinczius Zorán, Láng Dorottya, Lesó Anna,  

Mészáros Hanna, Nyilas Zoltán 

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. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető váltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.02.15-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Aktuális határidők 

2.3. Gólyatábor főszervező 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 10-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv-felülvizsgálat jelenlegi állásáról 

4.2. Beszámoló az oktatók felkeresésének állásáról 

4.3. Tanulmányi teljesítményértékelési terv ellenőrzése 

4.4. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a tavaszi időszak ütemezéséről 

6.2. A módosított kiírások előterjesztése 

6.3. Beszámoló az ösztöndíjas aktualitásokról 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/22 tavaszi időszak jelenlegi állásáról 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezéséről 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezéséről 

9.2. Beszámoló a Felező Est szervezéséről 

9.3. Beszámoló a Kulturális és Szakmai Hét szervezéséről 

10. PR Bizottság 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szponzorációjáról 
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12. Sport 

12.1. Beszámoló a tornaterem támogatásokról 

13. Külügy 

13.1. Beszámoló a 2022/23-as tanév Erasmus+ pályázatának helyzetéről 

14. Szakkollégiumi beszámoló 

14.1. Beszámoló az öntevékeny köri értékelés felülvizsgálatának jelenlegi állásáról 

14.2. Beszámoló a GSZK Rendkívüli Tisztújításáról és a 2022.02.10-ei SzakVezről 

15. Öntevékeny köri beszámoló 

15.1. Beszámoló aKTKSZSZ, KTSZK és AMSZ SZMSZ módosításáról 

16. 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-171/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető váltás 

Richter Kristóf felkérte Lévai Imrét az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a felkérést. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés emlékeztető 
vezetője Lévai Imre legyen? 

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

(GHK-172/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.02.15-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta a következőket:  

• A Matematika G2 tárggyal kurzus megszüntetésével kapcsolatos ügyet a Dékáni Hivatal 

vette át. 

• A mintatanterv felülvizsgálata folyamatban van. 

• A hallgatói kérdőív kiértékelése folyamatban van. 

• Szó esett a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálról, melyről egy összefoglalót szeretne a 

Dékáni Tanács a Gépészkari hírlevélbe. 

• Fegyelmi eljárás fog történni egy hallgatóval szemben, mert többször is engedély nélkül 

lépett át a kollégiumi beléptető rendszeren. 

2.2. Aktuális határidők 

Agócs Norbert az alábbiakat említette meg: 

• Felhívta a Képviselet figyelmét a határidők betartásának a fontosságára. 

• A bizottsági ülések felvezetésre kerültek a belső naptárba. 

• Kérte, hogy a folyamatban lévő Drive rendszerezés projekttel mindenki foglalkozzon. 

• Richter Kristóf megjegyezte, hogy a jelentkezős táblázatok kitöltése minden esetbe 

történjen meg, azok is jelezzenek vissza, akik nem tudnak részt venni egy eseményen. 

 

Farkas Szidónia az alábbiakat említette meg: 

• Elindultak a Gólyatanács számára készített projektek. Felhívta a Képviselet figyelmét, hogy 

aki eddig nem tette meg, az küldje ki a projektet a dinamikus haladás érdekében. 

• A HK ZH felkészülési időpontjait vázolta fel és kérte, hogy a referensek segítsék az adott 

területből zárthelyi dolgozatot író Képviselőket  
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2.3. Gólyatábor főszervező 

Richter Kristóf felkérte Pogácsás Pannát a 2022-es GPK Gólyatábor főszervezőjének, más 
jelentkező nem volt a pozícióra. 

Lukács Bálint megkérdezte Pogácsás Pannát, hogy miért szeretne a 2022-es GPK Gólyatábor 
főszervezője lenni. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság vezetőjeként szeretné megszervezni az 
egyik legfontosabb rendezvényt, amelyen már részt vett társszervezőként is, így nem volt kérdés 
számára, hogy szeretné elvállalni ezt a feladatot.  

Emellett azt is megemlítette, hogy szeretne fejlődni, hogy még jobb Gólyatábort szervezhessenek 
a szervező csapattal. 

Szilvási Márton kérte, hogy legyen jobb a kommunikáció a főszervező és társszervezők között a 
gördülékenyebb munkavégzés érdekében. 

 

Pogácsás Panna elhagyta a termet. (20:40) 

Pogácsás Panna visszatért a terembe. (20:41) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy a 2022-es GPK Gólyatábor főszervezője 
Pogácsás Panna legyen? 

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

(GHK-173/XXXIII ./2021-2022. számú határozat) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 10-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 jelenlegi állásáról 

Agócs Norbert elmondta, hogy a mintatanterv-felülvizsgálati kérdőívek feldolgozásával 
elkészültek, a dokumentum kidolgozása van még hátra. 

4.2. Beszámoló az oktatók felkeresésének állásáról 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést megelőző héten több gépészkari tanszék vezetőjével 
találkoztak. A megbeszélések során a mintatanterv-felülvizsgálatról, illetve az elsőéves hallgatók 
teljesítményéről esett szó. 

4.3. Tanulmányi teljesítményértékelési terv ellenőrzése 

Kelle Gergő elmondta, hogy tanulmányi teljesítményértékelési terv ellenőrzésére az ülést követő 
héten fog sor kerülni. A részletekről elektronikusan fogja tájékoztatni a Képviseletet. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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4.4. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülést követő csütörtökön nem lesz Bizottsági ülés. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre beszámolt a következőkről:  

• A kollégiumi mosógépek helyzetét és az ezzel kapcsolatos teendőket ismertette. 

• Megérkeztek a fegyelmi felelős kártyák a Mentor Gárda részére. Az ülést követő héten 

várható egy fegyelmi felelős felkészítő. 

• A rendes kollégiumi férőhelyosztás után fennmaradó férőhelyek helyzetéről esett szó. 

• A kollégiumi közösségi helyiségek felülvizsgálatának eseményeiről esett szó. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a tavaszi időszak ütemezéséről 

Szász Zsolt elmondta a következőket: 

• Az új ütemezés miatt szükséges lesz a módosított kiírások elfogadására. 

• A Sportösztöndíj és a Közööségi ösztödíj határidejei az áprilisi kifizetési időponthoz lettek 

igazítva. 

• A Kari BME és Szakmai ösztöndíjak határidejei a májusi kifizetési időponthoz lettek 

igazítva. 

• Az új ütemezés célja, hogy eloszlassa a félév során a Bizottság munkáját, és ne kelljen 

minden ösztöndíjat egy határidőre ledokumentálni. 

6.2. A módosított kiírások előterjesztése 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj pályázat 
módosított kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
2021/2022. tanévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj pályázat módosított kiírását az előterjesztett 
formában? 

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

(GHK-174/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanévre vonatkozó Kari BME ösztöndíj pályázat 
módosított kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
2021/2022. tanévre vonatkozó Kari BME ösztöndíj pályázat módosított kiírását az előterjesztett 
formában? 

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

(GHK-175/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  
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Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat módosított 
kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
2021/2022. tanévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat módosított kiírását az előterjesztett 
formában? 

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

(GHK-176/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanévre vonatkozó Szakmai ösztöndíj pályázat 
módosított kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
2021/2022. tanévre vonatkozó Szakmai ösztöndíj pályázat módosított kiírását az előterjesztett 
formában? 

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

(GHK-177/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

6.3. Beszámoló az ösztöndíjas aktualitásokról 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• A GHK ösztöndíj január 1-31. beszámolási időszakra vonatkozó pontozását új fomrában 

valósították meg. 

• Utólagosan el lett bírálva egy jogos HJB eset, melyről a GHK csak késve lett tájékoztatva. 

• Véleményezték a HSZI által küldött 2022/23-as tanévre szóló ösztöndíj kiírás sablonokat. 

• Csütörtökön megy a HSZI-be a 2022/23-as tanévre esedékes ösztöndíj összevonásokról 

beszélni. 

• Bizottsági ülések időpontja hétfő 19:00 – 20:00, a Bizottsági tagok számítsanak rá, hogy a 

közeljövőben több Bizottsági ülés lesz megtartva. 

• Ülést megelőző nap megtörtént a 2021/22/2-es félvére a normatíva keret felosztása. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/22 tavaszi időszak jelenlegi állásáról 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten volt az elektronikus leadási határidő. 

• Az ülést megelőző napján volt a hiánypótlási határidő. 

• Körülbelül 250 pályázat érkezett be a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírásra.  

• Az ülést megelőző héten speciális eseteket beszélték át az ESZB ülésen.  
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezéséről 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

• Értesítették az informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatban, de az mégsem valósult 

meg. 

• Walton Mihály lemondott az ÉPK HK-ban betöltött gazdasági referensi pozíciójáról, 

Fukk Sára vette át a helyét. 

• Az ülést követő napon gazdasági felkészítő várható. 

• Beszámolt a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálköltségvetéséről. 

• Beszámolt a Melodinnal való egyeztetésről a Gyűrű- és Kitűzőavató Bálon történt 

ételmennyiség hiányáról. 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A rendezvény előkészületei során minden gördülékenyen ment, nem merült fel probléma. 

• A rendezvény közben sem volt felmerülő probléma, a résztvevők jól érezték magukat a 

bálon. 

9.2. Beszámoló a Felező Est szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A rendezvény előkészületei folyamatban vannak. 

9.3. Beszámoló a Kulturális és Szakmai Hét szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A Kulturális és Szakmai Hétre elkezdődött a előadók felkeresése, programterv összeállítása. 

• 2022.03.08-án, a Kulturális és Szakmai Hét keretein belül a Senior Gárdával Quiz Estet 

szerveznek. 

10. PR Bizottság 

Agócs Norbert érdeklődött a Gépészhírek jelenlegi állásáról. 

Kelle Gergő elmondta, hogy jelenleg más projektek kerültek előtérbe, így a következő Gépészhírek 
körlevél csak a későbbi hetekben kerül majd kiküldésre.  

Richter Kristóf beszámolt a képviseletnek tartott esélyegyenlőségi tréningről. 
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11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szponzorációjáról 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

• Véglegesedett egy szponzor a Kitűző- és Gyűrűavató ünnepségre. 

• Felkereste az Unilever együttműködés kérésére, mely során egy egyetemi hallgatónak kell 

egy mérnököknek szóló verseny egyetemi részét koordinálni.  

12. Sport 

12.1. Beszámoló a tornaterem támogatásokról 

Facskó Vince elmondta a következőket:  

• Elkezdődött a sportpálya foglalási és támogatási igények felmérése. 

• Megemlítette a határidőt sportpálya támogatásra. 

• Felhívta a figyelmet a belsős csapatépítő sportra. 

13. Külügy 

13.1. Beszámoló a 2022/23-as tanév Erasmus+ pályázatának helyzetéről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az Erasmus+ tanulmányi pályázatok véleményezésére az ülést 
követő csütörtöki napon kerül sor. Kéri a Képviseletet, hogy minél többen vegyenek részt rajta. 

14. Szakkollégiumi beszámoló 

14.1. Beszámoló az öntevékeny köri értékelés felülvizsgálatának jelenlegi állásáról 

Szilvási Márton elmondta, hogy elkezdtek foglalkozni az öntevékeny körök értékelésének 
felülvizsgálatával, melynek első lépése egy köröknek kiküldött kérdőív lesz. Kérte a Képviseletet, 
hogy a véleményezére megosztott kérdéseket, és vegyék ki aktívan a részüket a projektből. 

14.2. Beszámoló a GSZK Rendkívüli Tisztújításáról és a 2022.02.10-ei SzakVezről 

Szilvási Márton beszámolt a 2022.02.10-ei GSZK szakvezről és a Rendkívüli Tisztújításról, mely 
során új alelnökök lettek megválasztva. 

15. Öntevékeny köri beszámoló 

15.1. Beszámoló aKTKSZSZ, KTSZK és AMSZ SZMSZ módosításáról 

Gulácsi Zsombor elmondta a következőket: 

• Több kör is jelezte, hogy szeretnék módosítani a jelenlegi SZMSZ-üket 

• A KTSZK és AMSZ SZMSZ-e jelenleg nincs elfogadható állapotban, további egyeztetések 

zajlanak a körökkel 

• A KTKSZSZ módosított SZMSZ-e át lett nézve, és előzetesen megfelelőnek ítélték meg 
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Gulácsi Zsombor prezentálta a KTKSZSZ módosított SZMSZ-ét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gulácsi Zsombor által prezentált 
KTKSZSZ módosított SZMSZ-t az előterjesztett formában? 

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

(GHK-178/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

16. Egyebek 

Lévai Imre prezentálta a 2021/2022. tanév tavaszi félévére vonatkozó Szintfelelős pályázat 
pályázati kiírását.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Lévai Imre által prezentált 2021/2022. 
tanév tavaszi félévére vonatkozó Szintfelelős pályázat pályázati kiírását az előterjesztett formában? 

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

(GHK-179/XXXIII./2021-2022. számú határozat)  

Ülés vége: 23:36 

A következő ülés várható időpontja: 2022. február 22. (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 15. 

………………………..………….. 

Lévai Imre 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


