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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. március 22-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: Nagy Krisztina Virág, Tatai Mihály, Beyer-Dóczy András, Fabrinczius Zorán 
György, Fülöp Gergely, Horváth Marcell, Láng Dorottya, Mészáros Hanna, Nemoda Milán, Nyilas 
Zoltán, Lesó Anna Ilona 

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. Kármán Zöld Kör vezetőségváltás 

1.2. Tanácskozási jogú tagok választása 

1.2.1. A pályázatok ismertetése 

1.2.2. Kérdések és észrevételek a pályázók távollétében 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.03.22-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Szponzor Csoport vezető választása 

2.2.1. A pályázat ismertetése 

2.2.2. Kérdések és észrevételek a pályázó távollétében 

2.2.3. Szavazás 

2.3. Gólyatanács projekt munkák bemutatása 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (március 17-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv-felülvizsgálatról 

4.2. Javaslattétel az egyes szakok mintatantervének módosítására 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022.03.21-i ÖB ülésről 

6.2. Beszámoló 2022/23. tanév pályázati kiírásainak ütemezéséről 

6.3. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a bírálási időszak értékelő kérdőív kiértékelése 

7.2. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Előterjesztés: Az öntevékeny köri eszközbeszerzési pályázat eredménye 

8.2. Előterjesztés: Gépészkari Napok előzetes költségvetése 
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9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a 2022. évi SLIP - Gépészkari Napok szervezéséről 

9.2. Beszámoló Kari Rendezvény Bizottság tagjainak felülvizsgálatáról 

9.3. Beszámoló a műsorvezetői jelöltek meghallgatásáról 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Beszámoló az öntevékenyköri értékelés felülvizsgálatról 

  

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

megtartásra? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-208/XXXIX./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Kármán Zöld Kör vezetőségváltás 

Tatai Mihály leköszönő vezető elmondta, hogy előző félévben szerveztek előadást, szemétszedést, 
illetve egy pénzügyi kisokost készítettek el. A kör nevében megköszönte a GHK támogatását az 
előző félévre nézve.  

 

Nagy Krisztina Virág, a kör által megválasztott új vezető elmondta, hogy jelenleg 16 aktív tagja 
és 8 próbás tagja van az öntevékeny körnek. Ebben a félévben tovább szeretnék fejleszteni a 
pénzügyi kisokost, illetve belső workshopot és előadásokat szervezni. Elmondta még, hogy a 
Kármán Tódor Kollégiumban az ülést követő pénteken fog lezárulni a szelektív hulladákgyűjtő 
verseny.  

 

Tatai Mihály és Nagy Krisztina Virág elhagyták az ülést. (20:15) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Nagy Krisztina Virág legyen a Kármán 
Zöld Kör vezetője. 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-209/XXXIX./2021-2022. számú határozat) 

1.2. Tanácskozási jogú tagok választása 

Richter Kristóf elmondta, hogy az ülést megelőző hetekben hét pályázat érkezett be Gépészkari 
Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagság betöltésére. A Képviselt nyolc tanácskozási jogú 
taggal rendelkezhet, amiből még hat hely szabad a jelentkezők számára.  

Pályázatok érkeztek be: Beyer-Dóczy András, Fülöp Gergely, Horváth Marcell, Láng 
Dorottya, Lesó Anna Ilona, Nemoda Milán és Nyilas Zoltán részéről. 

 

Richter Kristóf felkérte a jelentkezőket, hogy egyesével ismertessék a pályázatukat.  
 

1.2.1. A pályázatok ismertetése 

Fülöp Gergely elmondta, hogy korábban két évig tagja volt a Képviseletnek tanácskozási jogú 
tagként. Az itt eltöltött idő alatt több pozíciót is betöltött, de a bizottsági vezetői posztokat mindig 
párban végezték el. Amikor a szociális bizottsági vezetői pozíciót töltött be, akkor Farkas 
Szidónia, míg az ösztöndíj bizottsági vezetői pozíció betöltésekor Endrész Roland mellett 
végezte a bizottság vezetését. Elmondta még, hogy ebben a féléveben kezdte el a mesterképzést a 
Gépészmérnöki karon, így legalább két évig tudná segíteni a Képviselet munkáját. Hozzátette még, 
hogy eleinte szerinte projekt munkákban tudna segíteni, de a későbbiekben a korábbiakon kívül 
más pozíciókat is vállalna.   

Lukács Bálint megkérdezte, hogy melyik bizottsági területbe szeretne leginkább csatlakozni.  

Fülöp Gergő elmondta, hogy a Szociális, az Ösztöndíj Bizottságokban rendelkezik tapasztalattal, 
így ezeket szívesen kamatoztatná, de új területeken például a Kollégiumi Bizottsághoz is szívesen 
csatlakozna.  
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Horváth Marcell elmondta, hogy kétszer volt tankörvezető és most ebben a félévben elhatározta 
magát, hogy jelentkezik a Gépészkari Hallgatói Képviseletbe, ahol jobban kivenné a részét a kari 
közéletből. Leginkább a tanulmányi, a gazdasági és a kollégiumi bizottsági területek iránt 
érdeklődik. Elmondta még, hogy nem volt Gólyatanácsos, viszont tavaly akart volna jelentkezni a 
programsorozatba, de inkább egy újabb tankört vállalt el. 

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy mennyi ideig maradna a Képviseletben. 

Horváth Marcell elmondta, hogy MSc alatt is szívesen maradna a Képviseletben.  

 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy elsőéves ipari termék- és formatervező hallgató. 
Gólyatanács programsorozaton keresztül ismerte meg a Képviseletet, ami tetszett neki és ezért 
jelentkezett tanácskozási jogú tagnak, hogy komoly tevékenységet vállaljon az Egyetemen. Ha ideje 
engedi és lesz szabadideje a tanulás mellett, akkor szívesen foglalkozna weblap- és dokumentumok 
szerkesztésével. Leginkább a tanulmányi és a szociális bizottság területek iránt érdeklődik.  

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy más bizottsági területen szívesen vállalna-e feladatot.  

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy nem volt lehetősége a többi területen tevékenykedni, de 
szívesen foglalkozna PR feladatokkal.  

 

Nemoda Milán elmondta, hogy hosszú ideig szeretne maradni a Képviseletben. Úgy érzi, hogy 
aktívan próbált részt venni a feladatok ellátásában. Eddigi feladatai közé tartoztak az Erasmus+ 
pályázatok, szociális pályázatok elbírálása és TTT ellenőrzése, valamint igyekszik több ülésre eljárni, 
hogy jobban belelásson a Képviselet munkájába. Hozzátette még, hogy ha ideje engedi fogja, akkor 
szívesen szeretne még egy szakosztályba is jelentkezni. 

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy melyik bizottsági területbe szeretne részt venni.  

Nemoda Milán elmondta, hogy leginkább a tanulmányi és a kollégiumi területek iránt érdeklődik 
a legjobban.  

 

Láng Dorottya elmondta, hogy elsőéves ipari termék- és formatervező hallgató. Amikor az 
Egyetemre jött, gondolkozott a GHK-ba való jelentkezésen, hogy a közösségért tegyen valamit, így 
jelentkezett a Gólyatanácsba. Eleinte nem szeretett volna hosszú távra maradni a Képviseletben, 
de az elmúlt napokban megváltozott a véleménye, a rendszeres ülések miatt. Leginkább a szociális 
terület iránt érdeklődik, így szeretne még több pályázatot bírálni a következő időszakban. A 
Gólyatanács programsorozat keretei között nem nagyon tudott a többi terület tevékenységébe 
belelátni, de ennek ellenére is szívesen részt venne minden területen. 

 

Endrész Roland megkérdezte, hogy mi miatt változott meg a véleménye, hogy maradjon a 
Képviseletben.  

Láng Dorottya elmondta, hogy az egyetemi és a képviseleti légkör miatt változott meg az 
álláspontja.  
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Lesó Anna Ilona elmondta, hogy azért jelentkezett a Gólyatanács programsorozatba, hogy jobban 
átlássa a kollégiumi és szociális területeket, mert gólyaként információ hiánnyal rendelkezett. 
Elmondta, hogy a Képviseletben sokat tanult a szociális pályázatok összetételéről és a szükséges 
igazolások jogi hátteréről. A hetente megtartott foglalkozásokon is lelkesen részt vett, ahol jegyzetet 
is készített. Szívesen foglalkozna kollégiumi ügyekkel, mert hallgatóként kollégiummal kapcsolatos 
nehézségbe ütközött, ezen észrevételeivel és ötleteivel szívesen segítené a Képviselet munkáját. 
Hozzátette még, hogy gimnazista éveiben iskolai szintű eseményeket és rendezvényeket szervezett. 

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy meddig szeretne maradni.  

Lesó Anna Ilona elmondta, hogy ameddig az egyetem hallgatója.  

 

Nyilas Zoltán elmondta, hogy szeptember óta jár Gólyatanácsra, így ez idő alatt sok tudást 
szerzett, ami pozitív volt számára. Volt szerencséje szociális pályázatokat bírálni és szeretné tovább 
fejleszteni a bírálásnak menetét. Tanulmányi és PR projekt feladatokban tudott segíteni. Elmondta 
még, hogy ha külső ok nem lesz, akkor szívesen maradna, illetve ameddig a motivációja van. A 
Képviselet munkáját tovább szeretné vinni a saját gondolataival és ötletivel, illetve a 
személyiségével, mert az ülésen elhangzott gondoltokkal és elvekkel megfelelően tud érvényesülni.  

 

Endrész Roland megkérdezte, hogy a Képviselet munkájához hogyan tudna hozzájárulni.  

Nyilas Zoltán elmondta, hogy nyitott és kitartó embernek tartja magát, amivel hozzátudna járulni 
a Képviselet tevékenységéhez.  

 

Beyer-Dóczy András, Fülöp Gergely, Horváth Marcell, Láng Dorottya, Lesó Anna Ilona 
Nemoda Milán és Nyilas Zoltán elhagyták a termet. (20:41) 

1.2.2. Kérdések és észrevételek a pályázók távollétében 

Richter Kristóf megköszönte a Képviselet munkáját, hogy sokat foglalkoztak a 
Gólyatanácsosokkal. Külön kiemelte és megköszönte Farkas Szidónia munkáját, hogy a hetente 
megtartott foglalkozásokon mindig fent tudta tartani Gólyatanácsosok érdeklődését a Képviselet 
felé, ami a tanácskozási jogú tag pályázatok számán is látszik.  

 

Fülöp Gergely pályázata 

Agócs Norbert elmondta, hogy Fülöp Gergellyel egyszerre kezdték a Képviseletben való 
tevékenykedést 2019-ben és azt tapasztalta, hogy nagy munkabírással és motivációval rendelkezik. 
Eddig a szociális, az ösztöndíj és a kollégiumi területeken tevékenykedett leginkább, de ezek mellett 
sok más területen is vállalt és végzett el feladatokat. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy volt szerencséje Fülöp Gergellyel együtt dolgozni, ahol a gyors 
és precíz munkát látta rajta. Elmondta még, hogy a jelölt az előző évben reformálta meg az 
tanulmányi ösztöndíj osztási elvét.  

Endrész Roland elmondta, hogy Fülöp Gergely az a jelölt, aki nagyon jól be tudja osztotta az 
idejét és amit elvállal feladatot, azt meg is tudja csinálni határidőre. 
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Horváth Marcell pályázata 

Agócs Norbert elmondta, hogy Horváth Marcell két évig volt tankörvezető a Gépészmérnöki 
karon. A kezdetektől fogva mindig kérdezgetett és kért segítséget az egyes feladtok elvégzésekor. 
Hozzátette még, hogy a pályázó sokat gondolkozott egy harmadik tankörvezetői cikluson. Végül 
ebben a félévben a Képviseletet választotta, mert már régebb óta gondolkozott a csatlakozáson. A 
jelölt tisztában van a feladatokkal, így bízik benne, hogy a feladatokat teljes mértékben el tudja 
vállalni.  

Kelle Gergő elmondta, hogy már az első tankörvezetői meghallgatáson érezte rajta, hogy Horváth 
Marcell a Képviseletbe való és ennek az ideje most jött el. 

Szilvási Márton elmondta, hogy Horváth Marcell-lel dolgozott már együtt a Gólyatáborban, 
ahol mindig aktívan és lelkes tudta elvégezni a feladatokat és a váratlan helyzeteket. Elmondta még, 
hogy a pályázónál hátrány lehet a Képviseletben eltöltendő idő, mert lehet nem tud majd teljes 
mértékben kiteljesülni, ahogy saját magán érezte a képzési időszak legvégén a leterheltségek miatt.  

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy Horváth Marcell volt az egyik legaktívabb tankörvezető, így a 
munkamoráljával nem lesznek gondok.  

 

Beyer-Dóczy András pályázata 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a félév elején elégé visszahúzódó volt, de bizottsági feladatok 
elvégzése után látta rajta, hogy nyíltabb, aktívabb és lelkesebb lett. Végül el kezdett érdeklődni és 
kérdezgetni egyes feladatok és programok után. 

Facskó Vince elmondta, hogy az egyetlen a Gólyatanácsos, aki minden eseményen részt vett, 
gondolva a Sportnapra, GHK sportra, illetve szociális pályázatok elbírálására. 

Lévai Imre elmondta, hogy Beyer-Dóczy András csatlakozott be a legjobban a Képviselet 
életébe, de még nagyon sokat kell tanulnia. 

 

Nemoda Milán pályázata 

Farkas Szidónia elmondta, hogy az elejétől fogva érdeklődő és szívesen segítő Gólyatanácsos volt, 
aki minden csapatépítő programra elment és nem csak az előadásokra. A szociális pályázatok 
elbírálásakor nem volt vele probléma, valamint szociális személyes bemutatáskor mindig hamarabb 
érkezett, hogy megkérdezze a számára nehezebben érthető szociális részeket. Hozzátette, hogy 
sokat kereste a szociális vizsgával kapcsolatban, hogy teljesen mértében felkészült legyen a vizsgára.  

 

Agócs Norbert elmondta, hogy tanulmányi projektmunka elvégzésekor észrevette rajta, hogy már 
nagyon proaktívan tevékenykedik. Hozzátette még, hogy személyiségileg nyitott és minden héten 
lejárt sportolni a Képviselettel.  

Kelle Gergő elmondta, hogy a jelöltek közül soft skillek terén Nemoda Milán áll a legjobban és 
emellett biztos embert lát benne. 

 

Láng Dorottya pályázata  

Farkas Szidónia elmondta, hogy számára a pályázó nagy meglepés volt, mert Gólyatanácsosként 
mindig érdeklődött az egyes feladatok és területek iránt. A szociális időszakban sok pályázatot 
bírált, ahol sokat kérdezett, illetve hasznos segítséget és konkrét javaslatokat mondott a pályázással 
kapcsolatban. A többiekhez hasonlóan Erasmus+ pályázatokat is bírált, valamint csapatépítő 
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programokon is részt vett. A projekt feladatoknál gyorsan dolgozott, főleg, amikor az egyetemi 
ismerősöket kereste fel. Hozzátette még, hogy a jelöltnek nagy teherbírása van. 

Landor Liliána elmondta, hogy nagyon gyorsan tanul és jó látja a dolgokat. Kiemelte, hogy elsőnek 
rakta le a szociális bírálói vizsgát, illetve a legtöbb pályázatot bírálta el a tanácskozási jogú pályázók 
közül.   

Kelle Gergő elmondta, hogy tud véleményt nyilvánítani és van rálátása a rendszerre. 

 

Lesó Anna Ilona  

Farkas Szidónia elmondta, hogy Lesó Anna Ilonát az elején inkább visszahúzódó és zárkózott 
embernek ismerte meg, mert mindig csendes megfigyelő volt a hetente megtartott foglalkozásokon. 
Az idő múlásával egyre aktívabb volt a foglalkozásokon, valamint csapépítő programokra is eljárt. 
Elmondta még, hogy látta a munkáját és szerinte Lesó Anna Ilona volt a legaktívabb a projekt 
feladat elkészítésekor. Mivel egykori képviselőkkel is felvette a kapcsolatot, illetve a könyvtárba is 
járt, hogy teljes mértékben tisztában legyen az adott feladatával.  

Szilvási Márton elmondta, hogy a Gólyatanácsosok közül Lesó Anna Ilona volt a 
legösszeszedettebb a projektfeladatok prezentálásakor. 

 

Nyilas Zoltán pályázata 

Farkas Szidónia elmondta, hogy azt vette észre rajta, hogy elveszítette a motivációját, majd később 
újra elkezdett járni az ülésekre. A Gólyatanácsosok közül az egyik legcsendesebb, mivel inkább a 
megfontolt emberek közé tartozik, így a későbbi munkájával nem volt probléma. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy projektfeladat prezentálásakor a leggyengébbnek őt érezte.  

Radácsi Kristóf elmondta, hogy nehezen tudta megérteni a mondanivalóját, de azt érezte rajta, 
hogy a soft skilleit szeretné fejleszteni, amit a jelöltek közül csak Nyilas Zoltán említette meg.  

Landor Liliána elmondta, hogy Nyilas Zoltán később tudott csatlakozni a szociális bírálói 
csoporthoz a betegsége miatt, de ennek ellenére gyorsan be tudott csatlakozni a többikehez. 
Hozzátette még, hogy a jelölt ismeri a problémáit és nehézségeit, így tudja miben kell fejlődnie. 

Agócs Norbert elmondta, hogy dolgozott már együtt vele. Az előadó készsége még nem 
megfelelő, de ettől függetlenül tud még fejlődni. Motivációt, proaktivitását és az elszántságot látja 
rajta, főleg, amikor a többi egyetemi TVSZ-szel foglalkozott.  

 

Egyéb megjegyzések a pályázókról  

Szilvási Márton elmondta, hogy a Gólyatanácsosok az utánpótlás gyöngyszemei és tovább kell 
velük foglalkozni, hogy fennmaradhasson az érdeklődésük a Képviselet iránt. 

Endrész Roland elmondta, hogy olyan embereket szeretne látni a Képviseletben, akik biztonsági 
zónát tudnak alkotni a feladatok ellátásakor.  

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést megelőző napokban frusztráltnak érezte magát, hogy hét 
pályázat érkezett be a hat szabad tanácskozási jogú tag helyre. Ezzel kapcsolatban beszélt régebbi 
képviselőkkel, hogy tanácsot kérjen a jelöltek megválasztásához.   
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Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy hat Tanácskozási jogú tagot válasszanak be 
Gépészkari Hallgatói Képviseltbe a 2021/22. tanév tavaszi félévre nézve. 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-210/ XXXIX./2021-2022. számú határozat)  

 

Beyer-Dóczy András, Fülöp Gergely, Horváth Marcell, Láng Dorottya, Nemoda Milán, 
Nyilas Zoltán és Lesó Anna Ilona visszatértek a terembe. (21:05) 

 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet titkos listás szavazást tartott a Tanácskozási jogú tagok jelöltjeiről:  

• Beyer-Dóczy András 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

• Fülöp Gergely 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodás 

• Horváth Marcell 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 

• Láng Dorottya 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

• Lesó Anna Ilona  9 igen, 1 nem és 5 tartózkodás 

• Nemoda Milán 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

• Nyilas Zoltán 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodás 

A szavazás következtében a Gépészkari Hallgatói Képviselet Beyer-Dóczy Andrást, Fülöp 
Gergelyt, Horváth Marcellt, Láng Dorottyát, Nemoda Milánt és Nyilas Zoltánt támogatta a 
Tanácskozási jogú tagság betöltésére. 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.03.22-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta, hogy a dékáni vezetőség megköszönte a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet Tanulmányi és Oktatási Bizottság munkáját, mert a mintatanterv-felülvizsgálati 
kérdőívből nagyon részletes információkat tudtak összegyűjteni. 

2.2. Szponzor Csoport vezető választása 

Richter Kristóf elmondta, hogy az ülést megelőző héten Mészáros Zita lemondott a Szponzor 
Csoport vezető pozíciójáról. Megköszönte Mészáros Zita eddigi munkáját. 

 

Az ülést megelőző napokban Szponzor Csoport vezető posztra pályázatot adott le: Odus Máté. 
 

2.2.1. A pályázat ismertetése 

Odus Máté elmondta, hogy eddig a rendezvény bizottsági területén tevékenykedett aktívan, ahol 
sok tapasztalatot és tudást szerezett. A támogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában is 
szerezett már tapasztalatot, így minél több szponzort szeretne bevonni a gépész kari események 
megszervezéséhez. Hozzátette még, hogy a szponzor feladatok ellátásba aktívan be szeretné vonni 
a Képviselet tagjait. 
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Odus Máté elhagyta a termet. (23:34) 

 

2.2.2. Kérdések és észrevételek a pályázó távollétében 

Richter Kristóf elmondta, hogy a napokban egyeztetett Odus Mátéval a pozíció betöltésével 
kapcsolatban. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben rengeteg e-mail megkeresésre válaszolt, ahol 
folyamatosan egyeztett a támogató partnerekkel, illetve a gazdasági bizottság tagjaival.  

Odus Máté visszatért a terembe. (23:36) 

2.2.3. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Odus Máté legyen az Szponzor Csoport 

vezető? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-211/ XXXIX./2021-2022. számú határozat) 

2.3. Gólyatanács projekt munkák bemutatása  

Richter Kristóf felkért Gólyatanácsosokat, hogy prezentálják az eddig munkájukat. 

Láng Dorottya és Mészáros Hanna prezentálták a Szociális Bizottság által kiadott " Szociális 
pályázatok más egyetemeken vs. szociális pályázatok a BME-n" elnevezésű feladatot. 

Láng Dorottya prezentálta a Tanulmányi és Oktatási Bizottság által kiadott " TVSZ szerinti egyes 
határidővel ellátott események kigyűjtése" elnevezésű feladatot. 

Fabrinczius Zorán prezentálta a Kari Rendezvény Bizottság által kiadott " Rendezvények máshol 
és rendezvények nálunk" elnevezésű feladatot. 

Lesó Anna Ilona prezentálta a Képviselt által kiadott " Más egyetemi HÖK-ök vs. GHK/EHK" 
elnevezésű feladatot. 

Fabrinczius Zorán, Lesó Anna Ilona és Mészáros Hanna elhagyták az ülést. (21:41) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (március 17-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-felülvizsgálatról 

Agócs Norbert elmondta, hogy Kelle Gergővel és Facskó Vincével véglegesen elkészítették a 
mintatanterv-felülvizsgálati kérdőív kiértékelését, amelyet továbbítottak a Dékáni Hivatalnak.  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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4.2. Javaslattétel az egyes szakok mintatantervének módosítására 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést megelőző héten a tanulmányi bizottság tagjaival 
átbeszélték a szakok mintatantervének módosítására tett javaslatokat.  

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre az alábbi témákról számolt be: 

• Utólagos jelentkezők helyzetéről. 

• Ukrán-orosz menekülteknek fenntartott szobákkal kapcsolatos aktualitások. 

• Az ülést követő hétre el lesznek készítve a külsős kollégiumi kártyák. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022.03.21-i ÖB ülésről 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok kiírásait beszélték át a bizottság tagjaival.   

• A véleményezett ösztöndíjak jogosultságairól esett még szó.  

6.2. Beszámoló 2022/23. tanév pályázati kiírásainak ütemezéséről 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést megelőző héten az EHK elküldte a 2022/2023. tanév 
ösztöndíj pályázatok kiírásának az ütemezését.  

6.3. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

Endrész Roland lemondott az Ösztöndíj Bizottság vezetői pozíciójáról. 

Richter Kristóf megköszönte Endrész Roland eddigi áldozatos munkáját a teljesítményalapú 
ösztöndíjak területén. 

Endrész Roland elhagyta az ülést. (01:50) 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a bírálási időszak értékelő kérdőív kiértékelése 

Landor Liliána elmondta, hogy az ülést követő szerdai napon szociális bizottsági ülés várható, 
ahol a bírálási időszakot beszélik át. 

 
7.2. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten ESZB ülésen elfogadták a Rendkívüli szociális ösztöndíjakat az 

érintett ukrajnai hallgatók részére. 

• KSZB ülésen kiosztották a szociális projektek feladatokat a KHK között.  

• A szociális bírálókkal aláíratta a titoktartási nyilatkozatokat. 
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Előterjesztés: Az öntevékeny köri eszközbeszerzési pályázat eredménye 

Mészáros Zita prezentálta az öntevékeny köri eszközbeszerzési pályázat végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a Mészáros Zita által prezentálta öntevékeny köri 
eszközbeszerzési pályázat végleges eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-212/XXXIX./2021-2022. számú határozat)  

8.2. Előterjesztés: Gépészkari Napok előzetes költségvetése 

Mészáros Zita prezentálta a Gépészkari Napok előzetes költségvetését. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a Mészáros Zita által prezentálta Gépészkari 
Napok előzetes költségvetését az előterjesztett formában. 

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

(GHK-213/XXXIX./2021-2022. számú határozat)  

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a 2022. évi SLIP - Gépészkari Napok szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta, hogy Odus Mátéval és a Kari Rendezvény Bizottsággal folyamatosan 
dolgoznak a SLIP - Gépészkari Napok előzetes feladatain. 

9.2. Beszámoló Kari Rendezvény Bizottság tagjainak felülvizsgálatáról 

Pogácsás Panna prezentálta a 2021/2022. tanév tavaszi félévre a Kari Rendezvény Bizottság 
taglistáját.  

9.3. Beszámoló a műsorvezetői jelöltek meghallgatásáról 

Pogácsás Panna elmondta, a műsorvezetői jelöltek meghallgatása megtörtént, a Képviselet több 
tagja is részt vett rajta. Ismertette a pályázókat, és kérte a Képviselet állásfoglalását az ügyben.  

Lukács Bálint elhagyta a termet. (02:17) 

A Képviselet tagjai közösen megvitatták a beérkezett műsorvezetői jelöltek pályázatait és a pozíció 
betöltésére javasolt létszámot. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy három Gépészkari műsorvezető legyen a 
2022-es évre nézve. 

A GHK 11 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-214/XXXIX./2021-2022. számú határozat)  
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Pogácsás Panna elmondta, hogy Keresztesi Balázst, Lukács Bálintot és Papp Dávidot 
javasolja a 2022-es évi műsorvezetői pozíció betöltésére. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 2022-es évre meghirdetett Gépészkari 
műsorvezetői pályázat végleges eredményét. 

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

(GHK-215/XXXIX./2021-2022. számú határozat)  

A szavazás következtében a Gépészkari Hallgatói Képviselet Keresztesi Balázst, Lukács 
Bálintot és Papp Dávidot támogatta a műsorvezetői pozíció betöltésére a 2022-es évre nézve.  

Lukács Bálint visszatért a terembe. (02:27) 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Beszámoló az öntevékenyköri értékelés felülvizsgálatról 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy Szilvási Mártonnal folyamatosan egyeztettnek a 
szakosztályokkal és az öntevékeny körökkel a körök értékelésének felülvizsgálatával kapcsolatban.  

Ülés vége: 02:36 

A következő ülés várható időpontja: 2022. március 29. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb  

 

Kelt: Budapest, 2022. március 23. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


