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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. május 17-én tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Beyer-Dóczy András tanácskozási jog x     

Endrész Roland szavazati jog    x  

Facskó Vince tanácskozási jog    x  

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulácsi Zsombor szavazati jog x     

Horváth Marcell tanácskozási jog    x  

Kelle Gergő szavazati jog x     

Landor Liliána szavazati jog  x    

Láng Dorottya tanácskozási jog x     

Lévai Imre szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog    x  

Nemoda Milán tanácskozási jog x     

Nyilas Zoltán tanácskozási 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 

Az ülést Richter Kristóf távollétében Agócs Norbert, a GHK alelnöke vezeti. Agócs Norbert 

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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Agócs Norbert előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1.1. PR Bizottság vezető pozíció 

1.1.1. Pályázat ismertetése 

1.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

1.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.05.17-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Beszámoló a 2022.06.15-i Stratégiai Bizottsági ülésről 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (május 12-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

4.2. Beszámoló a Külső Oktatási Bizottság munkájáról 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a költözési irányelvek aktuális helyzetéről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022.05.17-i KSZB ülésről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a 2022.05.17-ei Kari Napok - 2022 

10. PR Bizottság 

10.1. Beszámoló az aktuális eseményekről 
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11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1. Előterjesztés: Öntevékeny körök pontozási rendszere 

12. Egyebek 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra. 

A GHK 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-258/LII./2021-2022. számú határozat)  
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1.1. PR Bizottság vezető pozíció 

Agócs Norbert elmondta, hogy Kelle Gergő lemondásával megüresedett a PR Bizottság vezetői 

pozíció, amelyre a múlt hét folyamán lehetett pályázni e-mail formájában. Egy pályázat érkezett, 

Beyer-Dóczy András személyében. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit.  

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

1.1.1. Pályázat ismertetése 

Agócs Norbert megkérte Beyer-Dóczy Andrást motivációjának ismertetésére. 

 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy már az elejétől fogva a PR területtel szeretne foglalkozni, 

ahol a weblapszerkesztés készségeit tudná fejleszteni. Ennek hatására kereste meg Kelle Gergőt, 

akivel egyeztett területtel járó feladatokkal kapcsolatban. 

Feladatai közé tartozott már a GHK weboldalon található tablóképek frissítése és a Gépész Hírek 

elkészítése. Hozzá tette, hogy nagyon sok lehetőséget lát a területen, ahol ki tudna bontakozni, így 

terveben van a GHK és Kontúr weboldal fejlesztése, ami várhatóan nyáron lesz megvalósítva. A 

Gépész Hírekkel is szeretne tovább foglalkozni, hogy a későbbiekben automatizálható legyen. 

Végül Kelle Gergő ötletét is meg szeretné valósítani, ami egy bemutatkozó fül lenne a Képviselet 

tagjairól a GHK weboldalon.  

1.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében  

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy a Közgrill és búcsúvacsora jellegű feladatokkal hogyan 

boldogulna.  

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy szívesen részt venne a feladatok elvégzésében, illetve a 

Campus területén található hirdetőfelületeket is fel szeretné lendíteni, valamint a külföldiek 

tájékoztatásával is szeretne foglalkozni. 

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy jelenleg hol áll a tudásátadás Kelle Gergővel. 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy jól haladnak a tudásátadassal. 

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy a határidőkkel hogyan fog majd boldogulni.  

Beyer-Dóczy András úgy érzi, hogy a feladatokat el tudja végezni a határidőre. 

 

Kelle Gergő hozzátette, hogy a teendőket átbeszélték a területtel kapcsolatban. 

Beyer-Dóczy András elhagyta a termet. (20:23) 
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1.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Farkas Szidónia elmondta, hogy Beyer-Dóczy András már gólyatanácsosként érdeklődött a PR 

bizottság iránt, így már a kezdettektől fogva Kelle Gergőhöz irányította.  

Szilvási Márton elmondta, hogy nem gondolja jó ötletnek a PR vezetői pozíció odaítélését egy 

újonnan bekerülő képviselő részére, mert kevésnek érzi a beszámolóban látott tudásátadást.  

Kelle Gergő elmondta, hogy már gólyatanácsosként észrevette rajta, hogy a határidőkre oda tud 

figyelni. Vannak jó meglátásai és ötletei a területtel kapcsolatban, amiket érdemes lenne kihasználni. 

Hozzátette még, hogy a pozícióval kapcsolatos teendőket már megbeszélte a jelölttel, aki az egyéb 

feladatok mellett saját tartalmakat is szeretne készíteni a közösségi weboldalakra. Egyedül még nem 

végzett feladatokat, de a folyamatok lépésit már látta.  

 

Lukács Bálint elmondta, hogy szerinte a jelölt már rendelkezik olyan készségekkel, amikkel el 

tudná végezni a PR bizottság vezető feladatait. 

Landor Liliána megérkezett az ülésre. (20:43) 

Kelle Gergő elmondta, hogy amikor megkapta a pozíciót kevesebb tudással rendelkezett, mint a 

Beyer-Dóczy András. Így bízik benne, hogy a motivációja segítségével el tudja majd látni a 

feladatokat. 

Beyer-Dóczy András visszatért a terembe.  (20:45)  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Beyer-Dóczy András legyen a GHK PR 

Bizottság vezetője. 

A GHK titkos szavazáson 8 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-259/LII./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.05.17-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Tanszékvezetői pozíciókról esett szó, amik egyhangúan meg lettek szavazva. 

• A következő Kari Tanács időpontja 2022.06.02. 14:00. 

2.2. Beszámoló a 2022.06.15-i Stratégiai Bizottsági ülésről 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülésen a MŰHASZ eszközpályázatot beszélték át a 

képviselőkkel.  
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Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. tanév tavaszi félévére 

vonatkozó MŰHASZ eszközpályázatot az előterjesztett formában. 

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

(GHK-260/LII./2021-2022. számú határozat)  

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (május 12-i) 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Agócs Norberttel vettek részt az ülésen, ahol a Mérnöki fizika tantárgy kiméretét, 

felépítését és átalakítását beszélték át.    

• A Mechatronikai mérnöki alapképzésbe be szeretnék vezetni a Matematikus mérnök 

specializációt.  

• A szigorlatok nem fognak kikerülni a mintatantervből.  

4.2. Beszámoló a Külső Oktatási Bizottság munkájáról 

Kelle Gergő elmondta, hogy Agócs Norberttel, Facskó Vincével és Nemoda Milánnal részt 

vettek az online Külső Oktatási Bizottsági ülésen, ahol a KKK-t, RKKU projekt munkákat és a 

kompenzációs díjak beszélték át. 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az ipari termék- és formatervezői alapképzésen vizsgaidőpont ütközések voltak. 

• A Matematika M1 - Differenciálegyenletek és numerikus módszereik sikertelenséggel 

zárult, így ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a tanszékkel. 

• Az ülést követő napon Agócs Norberttel Tanszékvezetői Tanácsra fognak menni.  

• A hallgatók utólagosan is fel tudják venni a szigorlatokat.  

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a költözési irányelvek aktuális helyzetéről 

Lévai Imre elmondta, hogy a Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen a KFSZ-t és a KFB-t beszélték 

át, illetve a 2022/2023. tanév őszi félévre kihirdetett kollégiumi jelentkezés menetéről egyeztettek.  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022


  7 / 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 

 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjas ügyekről 

Szilvási Márton elmondta, hogy volt bent a HSZI-ben személyesen egyeztetni az ösztöndíjak 

dokumentációjával kapcsolatban. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022.05.17-i KSZB ülésről 

Landor Liliána elmondta, hogy véleményezték az Igazoláslistát az előző időszakban felmerült 

aggályok alapján.  

Landor Liliána elmondta, hogy a szociális területtel kapcsolatos projekt munkák ki lettek küldve, 

így kérte a képviselőket, hogy a következő ülésig jelentkezzenek a feladatokra.  

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

Mészáros Zita távollétében Agócs Norbert elmondta, hogy a 2022-es SLIP – Gépészkari Napok 

elszámolása és költségvetése rendben volt a visszajelzések alapján.  

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a 2022.05.17-ei Kari Napok - 2022 

Pogácsás Panna elmondta, hogy az ülés napján kari napok értékelési megbeszélésen vett 

részt. 

10. PR Bizottság 

10.1. Beszámoló az aktuális eseményekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A Közgrillel kapcsolatos teendőkről információk fognak érkezni.   

• A Búcsúvacsorára meg lettek hívva az érintettek, így az ülést követő hétre az időpont is 

meg lesz szavazva.  

• A félév végére nézve még egy Gépész Híreket szeretnének kiküldeni az aktuális 

határidőkről a gépészkari hallgatók számára. 
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11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1. Előterjesztés: Öntevékeny körök pontozási rendszere 

Gulácsi Zsombor prezentálta az Öntevékeny szervezetek közösségi tevékenységének értékelési 

rendjét az előterjesztett formában. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gulácsi Zsombor által prezentálta 

Öntevékeny szervezetek közösségi tevékenységének értékelési rendjét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-261/LII./2021-2022. számú határozat) 

12. Egyebek 

Agócs Norbert elmondta, hogy a tankörvezetői zárthelyi dolgozat számonkérése előreláthatólag a 

második vizsgahéten lesz megtartva a GPK Moodle felületén, de ezzel kapcsolatban még egyeztetni 

fog a tankörvezető jelöltekkel. 

Ülés vége: 22:00 

A következő ülés várható időpontja: 2022. május 24. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 17. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 

https://edu.gpk.bme.hu/

