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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. május 24-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 szavazati 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: Weimert Dániel, Szabó Melinda  

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. Napirend előtt 

1.1. KÁTÉ vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.1.3. Kérdések 

1.1.4. Szavazás 

1.2. Szintfelelősök koordinátora pozíció 

1.2.1. Pályázat ismertetése 

1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

1.2.4. Szavazás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. május 24-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Beszámoló a 2022. május 22-i Elnökségi ülésről 

2.3. Előterjesztés: Gépészkar Kiváló Oktatója díj 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. május 26-i EHK ülésről 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022. évi Gólyatábor költségvetéséről 

6.2. Előterjesztés: Informatikai beszerzés 

7. PR Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022. május 24-i Bizottsági ülésről 

7.2. Beszámoló az aktuális eseményekről 
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8. Szakkollégiumi beszámoló 

8.1. Beszámoló a 2022. május 24-i GSZK SzakVezről 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Beszámoló a módosított öntevékeny körök értékelésének felülvizsgálatáról 

10. Egyebek 

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

kerüljön megtartásra? 

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

(GHK-270/LIV./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. KÁTÉ vezetőségváltás  

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a KÁTÉ öntevékeny kör leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 

elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat.  

Weimert Dániel elmondta, hogy a járványhelyzet után a kör tudott fejlődni. Eleinte voltak 

nehézségek a tagság elöregedése miatt, de az évközi próbáztatásokkal tudták ezt orvosolni. Ebben 

az évben sikerként élték meg a hat újság kiadását, így az ülésen is külön megköszönte és dicsérte a 

szerkesztőség munkásságát, valamint az nagy öröm volt számára, hogy a kör csapatként is tudott 

indulni a SLIP – Gépészkari Napok eseményen. Elmondta még, hogy a körvezetői pozíciót már az 

előző félévben is le szerette volna adni, de végül most jött el ennek az ideje. Nagy sikerként élte 

még meg a körök közötti kapcsolatépítést, ami a közös csapatépítése alakult ki. 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

Agócs Norbert megkérte a KÁTÉ öntevékeny kör leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 

jövőbeli terveit és hozzá kapcsolódó reményeit.  

Szabó Melinda elmondta, hogy a jövőbeli tervek között szerepel a mostani kör lendületének a 

fenntartása és a többi körrel kialakított viszony tovább ápolása. Hozzátette, hogy még további 

próbásokat szeretnének toborozni az kiöregedéssel szemben. A kiadványok számát pedig az előző 

időszakokhoz képest szeretnék tartani. 

1.1.3. Kérdések  

Agócs Norbert megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele vagy kérdése a körrel 
kapcsolatban. 

Kelle Gergő megkérdezte, hogy mi változtatta meg Weimert Dániel döntését, hogy egy félévet 

maradjon még az öntevékeny körben.  

Weimert Dániel elmondta, hogy a többiek biztatása, valamint jobban belegondolt abba, hogy az 

MSc első két félévében még kényelmesen el lehet még végezni a kör vezetését. 

 

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy jelenleg hányan vannak az öntevékeny körben. 

Weimert Dániel elmondta, hogy jelenleg 27 aktív tagja és 3 próbás tagja van az öntevékeny 

körnek.  

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy vezetőség váltáskor mennyi idő után adják át az 

adminisztrációs dolgokat. 

Weimert Dániel elmondta, hogy a mostani vizsgaidőszakig még segíteni fog, de a nyár előre 

haladtával egyre kevesebbet fog segíteni, illetve ekkor fogja átadni a vele járó apparátusokat.  

 

Weimert Dániel és Szabó Melinda elhagyták az ülést. (20:31) 
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1.1.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szabó Melinda legyen a KÁTÉ 

öntevékeny kör új vezetője. 

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

(GHK-271/LIV./2021-2022. számú határozat) 

1.2. Szintfelelősök koordinátora pozíció 

Agócs Norbert elmondta, hogy Lévai Imre lemondásával megüresedett a szintfelelősök 
koordinátora pozíció, amelyre a múlt hét folyamán lehetett pályázni e-mail formájában. Egy 
pályázat érkezett, Nyilas Zoltán személyében.  

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

1.2.1. Pályázat ismertetése 

Agócs Norbert megkérte Nyilas Zoltánt a motivációjának ismertetésére. 

Nyilas Zoltán elmondta, hogy sokat gondolkozott a pozíció betöltéséről és úgy gondolja, hogy 

személyiségileg sokat tudna fejlődni a terület által, valamint a területet nem tartja nehéz 

feladatkörnek. A pozícióval járó tevékenységeket átbeszélte Lévai Imrével, aki elmondta neki, 

hogy kevés ideje volt a szintfelelős koordinátori feladatokkal foglalkozni a Kollégiumi Bizottság 

vezetői pozíció betöltése mellett. A feladatokat gördülékenyen, az emberekkel pedig megfelelő 

kommunikációval és kapcsolatkiépítéssel szeretné végezni. Végül hozzátette, hogy a felmerülő 

problémákat jól tudja kezelni, így ezek alapján jelentkezett a pozíció betöltésére.  

1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

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

jelenlétében. 

Endrész Roland elmondta a jelöltnek, hogy a feladatok elvégzése nem igényelnek nagy 

leterheltséget, csak felelősséget, mert emberek tárgyaira és vagyonaira kell figyelni. A feladatokat 

leginkább menedzselésként kell kezelni.  

Nyilas Zoltán elhagyta a termet. (20:38) 

1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

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

Lévai Imre elmondta, hogy a jelölt érdeklődött nála a pozíció iránt, ahol a kiállását tudná 

fejleszteni. A területet nem szeretné elhanyagolni, így oda fog figyelni jelölt tevékenységeire. Hozzá 

tette, hogy vannak még projektmunkák, amik nem lettek megvalósítva, de bízik Nyilas Zoltánban, 

hogy ezeket véghez tudja vinni. 
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Nyilas Zoltán visszatért a terembe. (20:40) 

1.2.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Nyilas Zoltán legyen a Szintfelelősök 

koordinátora a Kármán Tódor Kollégiumban. 

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

(GHK-272/LIV./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. május 24-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Elfogadták a 2022/2023. tanévben induló új gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és az 

ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés mintatanterveket. 

• Az MSc képzés felvételi határideje 2022. június 17. 

• Egyetemi tanári pozíciók kiírásáról esett szó. 

• Az Ünnepi Kari Tanács 2022. június 1-jén lesz megtartva. 

• A Gépészkari Hallgatói Képviselet pozíciós táblázata frissítve lett a dékáni vezetőség 

részére. 

2.2. Beszámoló a 2022. május 22-i Elnökségi ülésről 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést megelőző héten felállt a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

új elnöksége, így ezzel a felállással szeretnék tovább vinni a Képviseletet munkásságát a következő 

alakuló ülésig.  

2.3. Előterjesztés: Gépészkar Kiváló Oktatója díj 

Agócs Norbert prezentálta a Gépészkar Kiváló Oktatója díj jelöltjeit az előterjesztett formában.  

A Gépészkari Hallgatói Képviselet titkos listás szavazást tartott a Gépészkar Kiváló Oktatója díj 
jelöltjeiről:  

• Dr. Czigány Tibor Pál 11 igen, 0 nem és   0 tartózkodás 

• Dr. Budai Csaba 11 igen, 0 nem és   0 tartózkodás 

• Dr. Csizmadia Péter 11 igen, 0 nem és   0 tartózkodás 

• Károly Dóra 11 igen, 0 nem és   0 tartózkodás 

• Dr. Stépán Gábor 11 igen, 0 nem és   0 tartózkodás 

A szavazás következtében a Gépészkari Hallgatói Képviselet Dr. Czigány Tibor Pált, Dr. Budai 

Csabát, Dr. Csizmadia Pétert, Károly Dórát és Dr. Stépán Gábort díjazza a Gépészkar Kiváló 

Oktatója díj odaítéléséhez. 

(GHK-273/LIV./2021-2022. számú határozat)  
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3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. május 26-i EHK ülésről  

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

Kelle Gergő elmondta, hogy Agócs Norberttel részt vettek egy Képzési Szakbizottsági ülésen, 

ahol megvitatták a következő félévben induló új mintatanterveket.  

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Központi Tanulmányi Hivatal elégedettségi kérdőívet küldött ki a hallgatók számára. 

• A bizottságon belüli vizsgarend ellenőrzésre szolgáló rendszer tovább fejlesztéséről esett 

szó. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre beszámolt a következő ügyekről: 

• Módosították és aktualizálták a Kollégiumi Felvételi Szabályzatot és a Kollégiumi Felvételi 

Pályázatot.. 

• Fel fogja mérni a Képviseleten belüli nyári kollégiumi igénylést. 

• Nyáron a KTK Számítástechnika Szakosztály frissíteni fogja a Kolireg rendszer felületét. 

• A következő kollégiumi osztást a KEFIR-ben fogja elvégezni. 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022. évi Gólyatábor költségvetéséről 

Mészáros Zita távollétében Agócs Norbert prezentálta a 2022. évi Gólyatábor költségvetést az 
előterjesztett formában. 

A Képviselte megvitatta a 2022. évi Gólyatábor költségvetéssel kapcsolatos álláspontokat és 
észrevételeket. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a 2022. évi Gólyatábor költségvetést az 

előterjesztett formában.  

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

(GHK-274/LIV./2021-2022. számú határozat)  

  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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6.2. Előterjesztés: Informatikai beszerzés 

Mészáros Zita távollétében Agócs Norbert prezentálta a negyedévente beszerezhető informatikai 
eszközbeszerzést az előterjesztett formában. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a negyedévente beszerezhető informatikai 

eszközbeszerzést az előterjesztett formában.  

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

(GHK-275/LIV./2021-2022. számú határozat)  

7. PR Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022. május 24-i Bizottsági ülésről 

Beyer-Dóczy András beszámolt az ülésről: 

• A Csatlakozó kiadvány frissítéséről esett szó. 

• A Búcsúvacsora 2022. június 25-én lesz megtartva. 

7.2. Beszámoló az aktuális eseményekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Kérte a Képviselet segítségét, hogy a kari aktuális híreket gyűjtsék össze a hallgatók 

számára, amiket a Gépész Hírekben fognak megjeleníteni az ülést követő héten.  

• Az ülést követő pénteki napon Közgrill esemény lesz megtartva az öntevékeny körök 

és szakosztályok számára. A feladatokra jelentkező képviselők segítségét megköszönte. 

8. Szakkollégiumi beszámoló 

8.1. Beszámoló a 2022. május 24-i GSZK SzakVezről 

Szilvási Márton elmondta, hogy a Gépész Szakkollégiumtól hamarosan SZMSZ módosítás 

várható. 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Beszámoló a módosított öntevékeny körök értékelésének felülvizsgálatáról 

Gulácsi Zsombor prezentálta a módosított öntevékeny szervezetek közösségi tevékenységének 

értékelési rendjét az előterjesztett formában.  

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

öntevékeny szervezetek közösségi tevékenységének módosított értékelési rendjét az előterjesztett 

formában.  

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

(GHK-276/LIV./2021-2022. számú határozat)  
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10. Egyebek 

Agócs Norbert felhívta a Képviselet figyelmét, hogy az ülést követő csütörtöki napon 19:00-kor 
kezdődik a tankörvezetői felkészítő ösztöndíj témakörben, ahol számít a Képviselők részvételére. 

Ülés vége: 22:48 

A következő ülés várható időpontja: 2022. május 31. (kedd) 18:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 24. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


