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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. május 31-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: 18:10 

Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb  

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. Emlékeztető vezető megválasztás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. május 29-i Elnöki Értekezletről 

2.2. Beszámoló a 2022. május 31-i Dékáni Tanácsról 

2.3. A 2022. június 10-i Kari Tanács előterjesztéseinek áttekintése 

2.4. Mintatantervi módosítások 

2.4.1. Gépészmérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

2.4.2. Mechatronikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

2.4.3. Energetikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

2.4.4. Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási 
javaslat 

3. EHK beszámoló 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. májusi 30-i Bizottsági ülésről 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

8.2. Módosult támogatási rend a 2021/2022. tanévre vonatkozóan 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló az aktuális rendezvényes ügyekről 

 

 

 

10. PR Bizottság 
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10.1. Beszámoló az aktuális PR ügyekről 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló az aktuális szponzor csoport ügyeiről 

12. Külügy 

12.1. Beszámoló a Kari Erasmus koordinátorral való egyeztetésről 

13. Öntevékeny köri beszámoló 

13.1. Beszámoló a Közösségvezetői gyűlésről, valamint a Közösségvezetői grillezésről 

13.2. Beszámoló a 2021/22/2 féléves öntevékeny körök értékeléséről 

14. 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-277/LV./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető megválasztás 

Agócs Norbert felkérte Fülöp Gergelyt az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 
felkérést. 
Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés emlékeztető 
vezetője Fülöp Gergely legyen. 

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

(GHK-278/LV./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

2.1. Beszámoló a 2022. május 29-i Elnöki Értekezletről 

Agócs Norbert elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság beszámolójába beépíti az ülés részleteit, 
ugyanis csak gazdasági témákat érintettek. 

2.2. Beszámoló a 2022. május 31-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A 2022. június 2-i Kari Tanácson a mintatanterv módosítások előterjesztésre kerülnek. 

• A záróvizsga kérdések elérhetővé váltak a Moodle rendszerben. 

2.3. A 2022. június 10-i Kari Tanács előterjesztéseinek áttekintése 

Agócs Norbert prezentálta a Kari Tanács 2022. június 10-i ülésének napirendi pontjait és 
előterjesztéseit.  
 
A GHK megvitatta a napirendi pontokkal kapcsolatos álláspontját.  
 
Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Kari Tanács 2022. június 10-i ülésének napirendi 
pontjait és előterjesztéseit az előterjesztett formában. 

 

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

(GHK-279/LV./2021-2022. számú határozat)  

2.4. Mintatantervi módosítások 

2.4.1. Gépészmérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

Agócs Norbert előterjesztette a Gépészmérnök-Képzés Szakbizottság által tett módosítási 
javaslatot az gépészmérnöki alapképzés mintatantervére.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gépészmérnök-Képzés Szakbizottság által 
előterjesztett gépészmérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslatot. 

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

(GHK-280/LV./2021-2022. számú határozat)  
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2.4.2. Mechatronikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

Agócs Norbert előterjesztette a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottság által tett módosítási 
javaslatot a mechatronikai mérnöki alapképzés mintatantervére.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottság 
által előterjesztett mechatronikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslatot. 

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

(GHK-281/LV./2021-2022. számú határozat)  

 

2.4.3. Energetikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslat 

Agócs Norbert előterjesztette az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottság által tett módosítási 
javaslatot az energetikai mérnöki alapképzés mintatantervére.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottság által 
előterjesztett energetikai mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási javaslatot. 

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

(GHK-282/LV./2021-2022. számú határozat)  

 

2.4.4. Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés mintatantervére tett módosítási 

javaslat 

Agócs Norbert előterjesztette az Ipari Termék- és Formatervező Mérnökképzés Szakbizottság 
által tett módosítási javaslatot az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés 
mintatantervére.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Ipari Termék- és Formatervező Mérnökképzés 
Szakbizottság által előterjesztett ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés mintatantervére 
tett módosítási javaslatot. 

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

(GHK-283/LV./2021-2022. számú határozat)  

3. EHK beszámoló 

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

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. májusi 30-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A bizottsági ülésen tüzetesen átnézték az EHK által előterjesztendő TVSZ módosítási 

csomagot. Továbbá a módosítási csomag pontjait véleményezték és javaslatokat tettek 

annak módosításaira.  

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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• Az ülésen többek közt szó esett az elkövetkezendő bizottsági projektekről, melyek a 

következők: 

o NEPTUN kérvénysablonok készítése a hallgatók részére. 

o A GHK honlap oktatási fül és a GY.I.K. részének aktualizálása. 

o Javaslattétel a kari TTT felület átalakítására. 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő beszámolt a CAD alapjai tantárgy kapcsán érkezett hallgatói levelekről.  

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre távollétében Agócs Norbert a következőről számolt be: 

• Lévai Imrével a HSZI munkatársaival egyeztettek a kollégiumi helyiségek klímáival 

kapcsolatban. 

• Felhívta a Képviselet figyelmét, hogy a nyári kollégiumi jelentkezés határideje 2022. június 

10. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

Szilvási Márton a következőkről számolt be: 

• A MŰEPER dokumentációjáról kapott információkat Török Lilitől, jelenleg a 

dokumentum a Jogi Igazgatóságnál van véleményezésen. Elmondta, hogy várhatóan 

bizottsági ülésen rendszer tesztelés következik. 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy minden hónap 2-án értékeli az elnökség a beszámolókat, ezért 
kérte a Képviselet tagjait, hogy ezen határidőre mindenki véglegesítse a beszámolóját. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

Landor Liliána távollétében Farkas Szidónia elmondta, hogy bizottsági projekteket osztottak ki, 
amivel a következő időszakra készülnek fel. 
 

Agócs Norbert bátorított mindenkit, hogy tegye le szociális pályázat bírálói vizsgát, ezzel is segítve 
a Bizottság működését. Farkas Szidónia kiegészítette, hogy jelezzék a bizottság vezetőségének, ha 
valaki várhatóan leterhelt lesz a bírálók közül, hogy pontosabban oszthassák ki az elbírálandó 
pályázatok számát, ezzel elkerülve az esetleg csúszásokat. 
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

Mészáros Zita a következőkről számolt be: 

• Elküldte a Gólyatábor költségvetését a MŰHASZ munkatársainak. 

• MŰHASZ munkatársaival személyes megbeszélésen vett részt, ahol Gólyatábor 
költségvetése volt a téma.  

• KGB ülésen vett részt, ahol a támogatási rend volt a téma.  

• Megjegyezte, hogy a támogatási rendben átlagosan 20-25%-al nőtt a karok támogatása. 

8.2. Módosult támogatási rend a 2021/2022. tanévre vonatkozóan  

Agócs Norbert prezentálta a 2021/22. tanévre vonatkozó módosult támogatási rendet. 
 
Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja a 2021/2022. tanévre vonatkozó módosult támogatási 
rendet az előterjesztett formában. 

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

(GHK-284/LV./2021-2022. számú határozat)  

 

 
Agócs Norbert elmondta, hogy stratégiai ülést szeretne tartani a GHK 2021/2022. tanév 
költéseiről. 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló az aktuális rendezvényes ügyekről 

Pogácsás Panna a következőkről számolt be: 

• A Gólyatábor programtervét elküldték az EHK részére.  

• A Gólyatáborhoz kapcsolódó feladatok, megbeszélések következnek, valamint Gólyatábor 
témát kell megszavazni, ugyanis az ötletelés lezárult. 

• Előreláthatólag 2022. július 16-án KRB csapatépítést tartanak a Normafán ahová a GHK 
tagok is meg vannak hívva. 

10. PR Bizottság 

10.1. Beszámoló az aktuális PR ügyekről 

Beyer-Dóczy András a következőkről számolt be: 

• Csatlakozó kiadványt frissítve lett, amit továbbítottak a megfelelő szervnek. 

• Gépészhíreket megkapták a Gépészkar hallgatói.  
 

Kelle Gergő elmondta, hogy Búcsúvacsorára 2022. június 25. lett megszavazva a résztvevők 
részéről. 
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11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló az aktuális szponzor csoport ügyeiről 

Odus Máté a következőről számolt be: 

• Megkérdezte a képviselőket, hogy az ülést követő pénteki napon ki ér rá, ugyanis 

üzemlátogatásra megüresedtek helyek a Groupama arénában. 

12. Külügy 

12.1. Beszámoló a Kari Erasmus koordinátorral való egyeztetésről 

Nemoda Milán a következőkről számolt be: 

• Véleménye szerint EELISA tájékoztatót kellene tartani, mert a hallgatók kevés 

információval rendelkeznek róla, amit a mostani pótpályázatra való jelentkezés is tükrözött. 

A következő időszakban nagyobb PR-t szeretne szervezni, így a hallgatók időben 

értesülhetnek az EELISA-ról és annak határidejéről. 

13. Öntevékeny köri beszámoló 

13.1. Beszámoló a Közösségvezetői gyűlésről, valamint a Közösségvezetői grillezésről 

Szilvási Márton a következőkről számolt be: 

• Az új közösségi pontozási és értékelési tervet bemutatta az öntevékenykörök és a 

szakkollégiumok vezetőségének, ahol a jelenlévők támogatták a javaslatot. 

 
Agócs Norbert elmondta, hogy jó visszajelzéseket kapott a köröktől a Közösségvezetők számára 
szervezett grillezéssel kapcsolatban. 
 

13.2. Beszámoló a 2021/22/2 féléves öntevékeny körök értékeléséről 

Szilvási Márton a következőről számolt be: 

• A közösségvezetőket értesítette a 2021/22/2-es félévi beszámoló töltésének módjáról és 

határidejeiről. Tizenegy napot adott a beszámoló kitöltésére, így várhatóan a Képviseletnek 

2022. június 12-13-án kell befejeznie az értékelést. 

14. Egyebek 

Szilvási Márton elmondta, hogy az adománygyűjtéses dobozokat és a plakátokat be kellene szedni, 
mert vége lett a BME adománygyűjtésnek. 

 
Farkas Szidónia elmondta, hogy az alakuló ülésen megbeszélt hivatalos dokumentumok iktatását 
szeretné megtartani. Továbbá iroda leltárt készítene, mert a jelenlegi elavult. 

 
Agócs Norbert elmondta, hogy Tankörvezetői ZH ötletelős excelt küldött fel belső listára, kérte 
a Képviseletet, hogy írjanak kérdéseket. Továbbá Dr. Szente Viktorral felvette a kapcsolatot a 
Moodle rendszerben tartandó ZH-val kapcsolatban. 
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Ülés vége: 20:10 

A következő ülés várható időpontja: 2022. június 7. (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 31. 

………………………..………….. 

Fülöp Gergely 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


