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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. május 18-án tartott elnökválasztó 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    

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: Richter Kristóf, Szili Ákos 

Szili Ákos 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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Szili Ákos előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztetővezető választás 

2. Elnökválasztás 

2.1. Pályázat ismertetése 

2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

2.4. Szavazás 

3. Alelnök választása 

3.1. Jelölés 

3.2. Pályázat ismertetése 

3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

3.4. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

3.5. Szavazás 

4. Kari Tanács tag választás 

4.1. Szavazás 

5. Kari Tanulmányi bizottság póttag választás 

5.1. Szavazás 

6. Kari Fegyelmi Bizottsági tag választás 

6.1. Szavazás 

7. Kari Tanács Oktatási Bizottság tag választás 

7.1. Szavazás 

  

Szili Ákos 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-262/LIII./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztetővezető választás 

Szili Ákos felkérte Lévai Imrét az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a felkérést.  

Szili Ákos megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés emlékeztető vezetője 
Lévai Imre legyen. 

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

(GHK-263/LIII./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnökválasztás 

Szili Ákos elmondta, hogy Richter Kristóf lemondásával megüresedett a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet elnöki pozíciója, amelyre pályázat lett kiírva a Gépészkari Hallgatói Képviselet 
weboldalán. Egy pályázat érkezett, Agócs Norbert személyében.  

Szili Ákos megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit.  

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

2.1. Pályázat ismertetése 

Szili Ákos megkérte Agócs Norbertet, hogy ismertesse a pályázatát. 

Agócs Norbert elmondta, hogy nem szeretné elmondani ugyanazokat, amik a pályázatában is 
szerepelnek. Sokáig úgy érezte a fő feladatai csak a tanulmányi téren fognak megjelenni, de hamar 
rájött, hogy ezen felül több feladata is lesz, ezért fogadta el korábban az alelnöki felkérést. 
Alelnökként részt vett minden bizottság munkájában, ezért úgy érzi, hogy nagy rálátással 
rendelkezik minden területen. Ez is az egyik fő indoka annak, amiért leadta az elnöki pályázatot, 
hogy a Képviselet élére lépve a hallgatókat még jobban tudja segíteni. 

Agócs Norbert ismertette a céljait az alábbi témákkal kapcsolatban: 

• Egyetemi szinten nagy problémának látja a fluktuációt, a lecserélődést, ami szerencsére a 

GHK-ban kevésbé van jelen, ugyanis a GHK ebben a tanévben teljes létszámmal működik, 

ezért szeretné legalább ilyen szinten folytatni az utánpótlás képzést. Figyelni szeretne arra, 

hogy ne mutatkozzanak ezek a trendek a jövőben sem, ezért, gólyatanácsosokat minél 

hamarabb bevonva, időben el szeretné kezdeni az új tagok felkészítését előadásokkal és 

tudásátadással, hogy minél kevesebb idő alatt be tudjanak csatlakozni a Képviselet 

munkájába.  

• Első fő lépésként a bizottsági működés szemléletmódját említette. Ez eddig is jól működött 

több területen is, de a célja, hogy minden bizottság elsajátíthassa ezt. A célja ennek a 

bizottságvezetők és a referensek tehermentesítése. Ez elősegítené a tudásátadás 

gördülékenységét is. Ezen kívül szeretne létrehozni egy projekt listát, ahova mindig 

felvezetheti a Képviselet az új projekteket, amikbe bárki bármikor becsatlakozhat. 

• A közeljövőben több projektet is szeretne megvalósítani, ezek többek között a GPK HÖK 

SZMSZ felülvizsgálata, GHK IT jogok felülvizsgálata, HowTo projekt befejezése. 

Megemlítette, hogy a projekt alapú működés elősegítené a pozícióval nem rendelkező 

képviselőket, hogy könnyebben juthassanak teendőkhöz. 
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• A tudásátadást és a gördülékeny átmenet képzést a bizottságokhoz és pozíciókhoz tartozó 

kézikönyvek elkészítésével szeretné tovább javítani. Fontos, hogy ezek elkészüljenek és 

utána folyamatosan frissítésre kerüljenek az aktuális bizottságok vezetői által. 

• A Képviselet kommunikációját két részre bontva kezeli: külső és belső kommunikáció. 

Ezekkel kapcsolatban a következő terveit fogalmazta meg:  

o A Képviselet nagyon jól teljesített a külső kommunikáció terén az elmúlt 

időszakban, mind az egyetemmel, mind az EHK-val kapcsolatban. Idén nagy 

fejlődést ért el a GHK a körökkel való kapcsolattartásban is. A jövőben is fontosnak 

tartja ezeket és a kisebb problémákat ki szeretné javítani. 

o A belső kommunikáció egy olyan terület, amiben fejlődnie kell a GHK-nak, 

különösen a visszajelzések adása és fogadása tekintetében. Pozitív visszacsatolás 

terén a Képviselet sokat fejlődött, ezt jelenleg megfelelőnek érzi, de a negatív, építő 

jellegű kritikák megfogalmazása hiányzik. Ennek a fogadása és a megfogalmazása is 

kiemelten fontos. 

• Összességében nagyon jó hangulatúnak látja a társaságot, a járvány sújtotta időszak után 

nagyon jól összeszoktak a képviselők. Szakmai téren magas színvonalú a Képviselet 

munkája, a jövőben a személyes kapcsolatokon szeretne javítani, csapatépítő programok 

szervezésével.  

• Az a meglátása, hogy a GHK alaptevékenysége maximálisan el van látva, egy-két területen 

azonban szükség van a fejlődésre. Úgy érzi, ha mindenki elhivatottan tud hozzáállni a 

Képviselethez, akkor közösen nagy sikereket tudnak elérni. Szeretne mindent 

megvalósítani, amit leírt a pályázatában, attól függetlenül, hogy igyekezett nagyokat 

álmodni. 

2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Szili Ákos megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a jelölt 
jelenlétében. 

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy meddig tervezi az elnöki pozíciót betölteni. 

Agócs Norbert elmondta, hogy mindenképp szeretne két elnöki ciklust végig vinni. Úgy érzi, hogy 
ez szükséges ahhoz, hogy mindent meg tudjon valósítani. Úgy érzi, egy kis időre van szüksége, hogy 
beleszokjon a feladatba, ezt követően pedig kellő idő szükséges a projektek megvalósításához. 

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy hogyan tervez a jelenlegi pozícióival. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a tanulmányi referensi pozícióját szeretné még magánál tartani a 
korábban kifejtett okok miatt. A mintatanterv felülvizsgálat várhatóan 2022. június 2-án fog 
lezárulni, így azt referensként szeretné még lezárni. Tekintettel arra, hogy a tanulmányi referensi 
pozíciót le fogja adni, így lesz elegendő ideje arra, hogy a tankörvezetők képzésével foglalkozzon. 
Szeretné megtartani a pozíciót, mint tankörvezetők vezetője, és az összes ezzel kapcsolatos 
feladatot ellátni. A közeljövőben levő feladatokat a Képviselet segítségével mindenképp el tudná 
látni, a referensi pozíció leadása után, pedig sok teher lekerül a válláról. Nagyban támaszkodna az 
alelnökeire is.  
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Szili Ákos elmondta, hogy Radácsi Kristóf nem tud részt venni a teljes rendkívüli ülésen, így a 
távollétére való tekintettel Radácsi Kristóf előzetesen írásba foglalta észrevételeit és kérdéseit. 

Szili Ákos felolvasta Radácsi Kristóf által előre megfogalmazott észrevételét.  

„Személyesen nagyon örül, hogy el tudta olvasni Agócs Norbert pályázatát. Régre nyúlik vissza 

a barátságuk Agócs Norberttel és nagyon örül az elnöki pályázatának, amelyet száz 

százalékban tudja támogatni.” 

 

Szili Ákos megkérdezte a Radácsi Kristóf által előre megfogalmazott kérdését. 

„Mi a meglátása a jelenlegi HÖK helyzetről. Ideértve az EHK helyzetét és a többi Kari HK-val 

a GHK kapcsolatát.” 

Agócs Norbert elmondta, hogy úgy érzi, hogy a GHK eddig is jó kapcsolatot ápolt az EHK-val. 
Az EHK helyzetét kardinális kérdésnek tartja. Szerinte az EHK-ban nem minden tökéletes és 
nagyon sok fejlődésnek kell végbe mennie az EHK-s területeken, hogy azt tudja mondani, hogy 
azok jól működnek. A GHK-nak kiemelt feladata lesz az EHK tapasztalatlanabb képviselőinek a 
segítésében, hiszen a GHK szakmai tudása nagyon magas. Úgy érzi jelenleg mindannyiunk, minden 
KHK feladata, hogy segítsük az EHK-t ahogy csak tudjuk. Ahhoz, hogy mi jól tudjunk működni, 
elengedhetetlen az EHK megfelelő működése. Fontosnak tartja, hogy a területek élén olyanok 
álljanak, akik érzik a képviseleti szerep fontosságát. A KHK-kal szintén igyekezett a GHK jó 
kapcsolatot ápolni. Úgy érzi, hogy ezt elődje megalapozta, így szeretné ezt fenntartani és 
kiterjeszteni azokra a KHK-ra, akik erre nyitottak.  

 

Agócs Norbert elhagyta a termet. (20:38) 

2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Szili Ákos megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a jelölt 
távoljelenlétében. 

Kelle Gergő elmondta, hogy tanulmányi téren több ízben is tudott már együtt dolgozni Agócs 
Norberttel. Elmondta továbbá, hogy ezen pozícióban nagyon fontos kvalitás, hogy Agócs 
Norbert látja az előtte álló feladatok fontosságát és azok függvényében megfelelően képes 
priorizálni. Ezen képessége véleménye szerint a Képviselet számára is jó hatással lesz. Mindenképp 
alkalmasnak találja Agócs Norbertet elnöki pozíciót betöltésére, így támogatja a pályázatát. 

Lukács Bálint elmondta, hogy Agócs Norbert nagy utat járt be a GHK-ban, onnan, hogy 
csatlakozott a Képviselethez, keresztül az oktatási területen, a vezetői munkáig. Kettő dolog volt, 
ami konstans volt nála, a nagy mennyiségű feladatvállalás és hogy minden helyzetben a hallgatók 
érdekeit tartja a legfontosabbnak. Ez lebeg minden döntésnél a szemei előtt, erre pedig nagy 
szüksége lesz a Képviseletnek az elkövetkezendő időkben.  

Lévai Imre megjegyezte, hogy fontosnak tartja az építő jellegű kritikák megfogalmazását Agócs 
Norberttel szemben is. 

Facskó Vince megkérte a Képviseletet, hogy amennyiben a Képviselet megszavazza Agócs 
Norbertet a GHK elnökének, úgy kiemelten figyeljünk arra, hogy minden feladat során segítsük a 
munkáját és vállaljunk minél többet, annak érdekében, hogy tehermentesítsük Agócs Norbertet 
elnöki pozíciójában. 

Agócs Norbert visszatért a terembe. (20:44) 
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2.4. Szavazás 

Szili Ákos megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a GHK elnöke. 

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

(GHK-264/LIII./2021-2022. számú határozat) 

 

Agócs Norbert megköszönte a Képviselet bizalmát. Időt kér, hogy az új pozícióban felvegye a 
fonalat és bele tudjon kezdeni a leírt feladatokba és célokba. Türelmet kér és buzdít mindenkit, 
hogy akinek véleménye van a tevékenységeivel kapcsolatban mindenképp keresse őt. Akár, ha vele 
van probléma, vagy ha bármi saját problémája van valakinek.  

Szili Ákos megköszönte a lehetőséget és a meghívást. Megköszönte Richter Kristófnak a 
majdnem 2 éves elnöki munkáját. Reméli, hogy élvezte és hogy sok tapasztalatot szerzett belőle. 
Sok sikert kívánt Richter Kristófnak a továbbiakban.  

Szili Ákos elmondta továbbá, hogy a szavazás után szerette volna a gondolatait elmondani, mint 
EHK elnök és volt GHK-s. Örül Agócs Norbert megválasztásának, szívmelengető, hogy az a fajta 
utánpótlás képzés, amit annak idején ők kezdtek el beérett, és hogy ilyen pillanatot élhetett meg.  

Szimpatikus volt neki Agócs Norbert pályázata és minden, amit elmondott. Örül, hogy ilyen jól 
működik a GHK, de azt, mint EHK elnök kötelességének érzi elmondani, hogy Agócs Norbert 
ne terhelje túl magát a GHK-ban. Ami az EHK feladata azt bízzuk az EHK-ra. Ne féljünk bátrak 
lenni, ne féljünk változtatni. A HÖK rendszernek közösen kell átgondolni a HÖK rendszer 
működését. Nehéz átlátni, hogy nyolc kar különböző szokásait és érdekeit hogyan lehet 
produktívan összeegyeztetni. Az itthoni feladatok ellátása mellett ilyen gondolatokkal álljunk az 
EHK-hoz. Gratulál és örül a nagy arányú támogatottságának. Sok sikert kíván az elkövetkezendő 
munkájához.  

Szili Ákos átadta az ülés vezetését Agócs Norbertnek. 

Szili Ákos elhagyta az ülést. (20:50) 

 

Agócs Norbert bejelentette, hogy a szavazás eredménye értelmében KHK tisztségviselői (elnöki) 
mandátumot szerzett, amely összeférhetetlen a KHK képviselői mandátummal (BME HÖK ASZ 
5. § (4) bekezdés), ennek megfelelően lemond KHK képviselői mandátumáról. KHK képviselői 
mandátumot a tisztújításon megszerzett szavazatszámok szerinti sorrendben következő induló, 
Facskó Vince kap ezáltal.  

 

Agócs Norbert megkérdezte Facskó Vincét, hogy kíván-e élni a mandátumával. 

Facskó Vince elmondta, hogy kíván élni a mandátumával. 

3. Alelnök választása 

3.1. Jelölés 

Agócs Norbert elmondta, hogy szeretné a két alelnökös rendszert megtartani. 

Felkérte Kelle Gergőt az alelnöki pozícióra, aki elfogadta a jelölést. 
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Agócs Norbert megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit. 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

3.2. Pályázat ismertetése 

Kelle Gergő elmondta, hogy amikor idekerült az egyetemre rögtön megtalálta a GHK-t és a mai 
napig ezt érzi a természetes közegének, a helynek, ami motiválja, hogy tegyen az egyetemen valami 
mást is a tanulmányai mellett. Azt érzi, amit itt tesz annak haszna van mások életében is, ez pedig 
olyan tiszta motiváció, ami nem szűnik meg egy könnyen. Szeretne többet tenni ennek érdekében, 
ezért is fogadja el ezt a felkérést. Kérte, hogy amennyiben bárkinek bármilyen kritikája és kérdése 
lenne vele kapcsolatban, keresse meg őt. Elnökségi szinten az adminisztratív feladatokban szeretné 
segíteni az elnökség munkáját. Az eddigi feladataiból kiindulva rendszeresen és hibamentesen tudja 
ellátni ezeket. 

Kelle Gergő elmondta, hogy Agócs Norbert elnöki pályázatában is említett projekt alapú 
működés egy kiemelten fontos irányvonal kell, hogy legyen a Képviselet életében, hisz a jól működő 
utánpótlásnak hála közel teljes a létszám, ami új szemléletmódot is igényel. Elmondta továbbá, 
hogy a szemléletmód kialakításához és a projekt alapú működés kivitelezéséhez szeretne 
hozzájárulni alelnöki tevékenysége során. 

3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Agócs Norbert megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a jelölt 
jelenlétében. 

Endrész Roland megkérdezte Farkas Szidóniát, hogy hogyan érzi magát, hogy az alelnök társa 
elnök lett és új alelnök társa lett, meddig tervezi az alelnöki pozíciót betölteni a Képviseletben, 
valamint Kelle Gergő felkérése befolyásolja-e valamiben. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy amikor alelnök lett Agócs Norbertnek már volt egy év 
tapasztalata, ebből kifolyólag Agócs Norbertet tekintette mindig is a tapasztaltabbnak, 
rangidősebbnek és a nagyobb tudással rendelkezőnek az elnökségben. Nem érzi nagy váltásnak ezt, 
hogy alelnöki pozícióból elnöki pozícióba lépett elő Agócs Norbet az előbb ismertetett indokok 
miatt. Nagyon sokat dolgoztak együtt és úgy érzi az jól működött. Kelle Gergővel még szorosan 
nem dolgozott együtt csak a PR területen egy rövid ideig. Ha Agócs Norberttel jól működik együtt 
Kelle Gergő, akkor nála sem lesz gond ezzel. A belső kohézióra szeretné továbbra is a figyelmét 
fektetni. Szeretne még maradni továbbra is a Képviseletben, hiszen vannak még projektjei, amiket 
szeretne befejezni és új dolgokat is szeretne még véghez vinni. Reméli, hogy jól fog működni az 
elnökség és a Képviselet nem fog semmilyen problémát tapasztalni abból az időszakból, amíg az új 
elnökség belerázódik a szerepkörbe. 

Kelle Gergő elhagyta a termet (20:58). 

3.4. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a jelölt 
távoljelenlétében. 

Agócs Norbert elmondta, hogy szoros kapcsolatot ápol Kelle Gergővel, hasonlóan, mint Tóth 
Ákos Károllyal korábban. Tekintettel arra, hogy PR Bizottság vezetőként nagyon jól hozzászokott 
a határidős feladatokhoz, így nem lesz probléma ezek betartásában és az erre való ösztönzésben. 
Kéri a Képviseletet, hogy támogassák az alelnöki pozíciójában. 
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Pogácsás Panna kiemelkedőnek tartja Kelle Gergő kritikus gondolkodását, amit nagyon 
fontosnak tart egy alelnöki pozíció betöltése során. 

Kelle Gergő visszatért a terembe. (21:01) 

3.5. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Farkas Szidónia mellett Kelle Gergő 
legyen a GHK másik alelnöke. 

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

(GHK-265/LIII./2021-2022. számú határozat) 

4. Kari Tanács tag választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy Richter Kristóf lemondásával megüresedett egy Kari Tanács 
Tagság, amelyre előzetesen két érdeklődő jelentkezett a pozícióra, Szilvási Márton és Lévai Imre 
személyében. 

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

4.1. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Tanács tagságára. Elmondta, 
hogy maximálisan egy igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.  

A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

• Lévai Imre 3 igen, 0 nem és   10 tartózkodás 

• Szilvási Márton 10 igen, 0 nem és   3 tartózkodás 

A titkos, listás szavazás értelmében Szilvási Márton lett a Kari Tanács tagja. 

(GHK-266/LIII./2021-2022. számú határozat) 

Radácsi Kristóf megérkezett az ülésre. (21:16) 

5. Kari Tanulmányi bizottság póttag választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy Richter Kristóf lemondásával megüresedett a Kari Tanulmányi 
Bizottság póttagsági helye, amelyre előzetesen két érdeklődő jelentkezett, Facskó Vince és 
Gulácsi Zsombor Lajos személyében. 

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés, azonban Gulácsi Zsombor Lajos visszavonta a 
jelentkezését. 

5.1. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki tudja támogatni Facskó Vincét a Kari Tanulmányi bizottság 
póttagjának. 
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A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-267/LIII./2021-2022. számú határozat)  

6. Kari Fegyelmi Bizottsági tag választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy Richter Kristóf lemondásával megüresedett a Kari Fegyelmi 
Bizottság tagsági pozíció, amelyre előzetesen nem érkezett jelentkező. 

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

Agócs Norbert javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Fegyelmi Bizottsági tagja a GHK 
elnöke legyen.  

Egyéb javaslat nem érkezett.  

6.1. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki tudja támogatni, a korábban vázolt javaslatot a Kari Fegyelmi 
Bizottság tagság betöltésére. 

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

(GHK-268/LIII./2021-2022. számú határozat) 

 

7. Kari Tanács Oktatási Bizottság tag választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy Richter Kristóf lemondásával megüresedett a Kari Tanács 
Oktatási Bizottság tagsági pozíciója, amelyre előzetesen nem érkezett jelentkező. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy jelentkezik-e valaki a tagság betöltésre vagy jelöl-e valaki 
valakit.  

A helyszínen Kelle Gergő jelentkezett a tagság betöltésére. 

7.1. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki tudja támogatni Kelle Gergőt a Kari Tanács Oktatási Bizottság 
tagjának. 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-269/LIII./2021-2022. számú határozat) 

 

 

Agócs Norbert megköszönte a támogatást. Az elnökség igyekezni fog minél előbb felvenni a 
fonalat, ennek érdekében szeretnének az ülés hetében vezetőségi ülést tartani a feladatok 
felosztására. Két hét türelmet kér, hogy el tudjanak helyezkedni a pozíciókban, de igyekeznek 
maximális teljesítményen üzemelni.  

Richter Kristóf elmondta, hogy gratulál az új elnöknek és alelnöknek. Sok sikert és jó munkát 
szeretne kívánni mindenkinek. Köszöni szépen, hogy ezzel a Képviselettel lehetett képviselő. 
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Elnézést kér a váratlan lemondásáért, de ezt érzi a legjobb megoldásnak. Annak ellenére, hogy nem 
nagyon vett részt az elmúlt hónapban a Képviselet munkájában, igyekszik Agócs Norbertnek 
segíteni a kezdeti teendőkben.  

 

Ülés vége: 21:25 

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 18. 

………………………..………….. 

Lévai Imre 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


