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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. június 14-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 választás 

1.2. Tanulmányi és oktatási referens választás 

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. június 14-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Beszámoló az aktuális eseményekről, határidőkről 

2.3. Előterjesztés: Pályázat nevelői szobában történő elhelyezésre a Kármán Tódor 

Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára 

2.3.1. Szavazás 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. június 9-i EHK ülésről 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. június 13-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. 6.2. Előterjesztés: GHK közéleti ösztöndíj májusi módosított eredménye 

6.2. 6.3. Előterjesztés: Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj májusi módosított eredménye 

6.3. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a TJSZ 3. számú melléklet véglegesítéséről 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. GHK Nyári Tábor előzetes költségvetése 
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9. Rendezvény Bizottság 

9.1. 2022-es Gépészkari Gólyatábor tematikája 

10. PR Bizottság 

10.1. 2022. évi GHK Búcsúvacsorával kapcsolatos aktualitások 

11. Sport 

11.1. Beszámoló a területtel kapcsolatos aktuális ügyekről 

12. Külügyi beszámoló 

12.1. Beszámoló az EELISA pályázat eredményéről 

12.2. Beszámoló a kari Erasmus koordinátorral való egyeztetésről 

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a területtel kapcsolatos aktuális ügyekről 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

14.1. Öntevékeny körök értékelésének előzetes eredménye a 2021/22/2. félévre 

15. Egyebek 

15.1. Beszámoló a Tankörvezetői képzés lezárásának menetéről 

 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-289/LVIII./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető választás 

Agócs Norbert felkérte Pogácsás Pannát az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 
felkérést. 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés emlékeztető 
vezetője Pogácsás Panna legyen. 

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

(GHK-290/LVIII./2021-2022. számú határozat) 

 
1.2. Tanulmányi és oktatási referens választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy lemondásával megüresedett a tanulmányi és oktatási referens 
pozíció, amelyre az ülést megelőző hét folyamán lehetett pályázni e-mail formájában. Egy pályázat 
érkezett, Kelle Gergő 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 Kelle Gergőt a motivációjának ismertetésére. 

Kelle Gergő elmondta, hogy a pályázatában leírta a főbb céljait és motivációt, de röviden szeretné 

ismertetni ezeket. Már régebb óta tevékenykedik a tanulmányi és oktatási területen, jelenleg 

bizottság vezetőként látja el feladatait. Ez idő alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, több területen is 

segítette a Bizottság munkáját. Legnagyobb feladatként a mintatanterv-felülvizsgálatot említette, 

mely során Agócs Norbert munkáját segítette. Jövőbeli tervei között szerepel a mintatanterv-

felülvizsgálat folyamatának dokumentálása a Képviselet részére, jövőbeli tudásátadás céljából. 

Több vizsgarend, illetve tanulmányi- és teljesítményértékelési terv ellenőrzésében vett részt 

bizottsági tagként, majd bizottság vezetőként is. Fontosnak tartja a jó kapcsolatot az oktatókkal, 

ezért Agócs Norberttel a félév során minden tanszékvezetővel felvették a kapcsolatot, hogy 

beszéljenek a gördülékeny együttműködésről, illetve mintatanterv-felülvizsgálatról. Ezt 

mindenképp szeretné megtartani a későbbiekben is, hiszen egy ilyen jellegű pozíciónál rendkívül 

fontos a tanszéki kapcsolattartás.  

Kelle Gergő elmondta továbbá, hogy tervei között szerepel a Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

projektalapú működésének kialakítása, mely már el is kezdődött a Bizottság munkájában. Úgy 

gondolja, hogy ezáltal a Bizottság tagjai könnyebben teret kaphatnak, ami a dinamikus 

utánpótlásképzést eredményezi. Szeretné a többi Kari Hallgatói Képviselettel felvenni a kapcsolatot 

a gördülékeny együttműködés érdekében. Továbbá szeretné fenntartani a tanulmányi levelekre való 

gyors és precíz válaszadást, ebben kéri a Képviselet és a Bizottság segítségét. 
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1.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

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

jelenlétében. 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy tudná-e magas színvonalon végezni az alelnöki és tanulmányi 

és oktatási referensi pozíciót egyszerre. 

Kelle Gergő elmondta, hogy úgy gondolja, nem lenne problémája a két pozíció egyidejű 

betöltésével, ha valamelyik azonban kárt szenvedne, azt képes lenne felismerni és javítani az 

időbeosztásán.  

Szilvási Márton megkérdezte, hogy Kelle Gergő jelenleg Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

vezetőjeként is tevékenykedik, hogyan tervez a két pozíció együttes betöltésével. 

Kelle Gergő elmondta, hogy nagy hangsúlyt fog fektetni az utánpótlásra, a következő félévre, már 

szeretné az egyik pozícióját leadni, amennyiben megtalálta a megfelelő utánpótlást.  

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy mennyi ideig tervezi betölteni a pozíciót. 

Kelle Gergő elmondta, hogy a Képviseletben tanulmányai végéig tervez maradni, azonban azt még 

nem tudja megmondani, meddig szeretné betölteni a tanulmányi és oktatási referensi pozíciót. A 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői pozíciót megfelelő utánpótlás esetében szívesen átadná. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy tudja-e vállalni a feladatok maradéktalan ellátását, akkor is, 

amikor a tanulmányi kötelezettségei ezt megnehezítik. 

Kelle Gergő elmondta, hogy szerinte a jó időbeosztás a kulcs, és mivel előre tudja melyek a 

tanulmányi szempontból megterhelő időszakok, ezért tudatos tervezéssel el tudja majd látni a 

feladatokat. 

Agócs Norbert elmondta, hogy az akadémiai oldallal való kapcsolattartás időnként ellenséges 

hangvételű is tud lenni. Megkérdezte, hogy tudja-e vállalni, hogy az akadémiai oldallal szemben is 

mindig a hallgatók érdekeit képviselje a sokszor sarkalatos tanulmányi ügyek esetében. 

Kelle Gergő elmondta, hogy volt már példa hasonló esetre, így nem gondolja, hogy ezzel 

problémája lenne. Minden helyzetben tudná érvényesíteni a hallgatók érdekeit. 

Kelle Gergő elhagyta a termet (18:23). 

1.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

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

 
Horváth Marcell megérkezett az ülésre (18:24). 
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Agócs Norbert elmondta a tanulmányi és oktatási területen szerzett tapasztalatait Kelle Gergővel 

kapcsolatban. Nagyjából egy éve jelezte Kelle Gergő az érdeklődését a Tanulmányi és Oktatási 

Bizottság vezetői pozíció iránt. Nagy lendülettel kezdte el a tudás elsajátítását, így hamar meg is 

szerezte azt. Először a mintatanterv-felülvizsgálat munkálataiba csatlakozott be, majd a tanulmányi 

levelek megválaszolásában is nagy szerepet vállalt. Nagy teherbírással végezte a munkáit, 

kiemelkedően jó mentalitással.  

Agócs Norbert elmondta továbbá, hogy a felsorolt indokok miatt alkalmasnak találja Kelle Gergőt 

a tanulmányi és oktatási referens pozíció betöltésére, így kéri a Képviselet, hogy támogassák. 

Továbbá kérte a képviselőket, hogy segítsék Kelle Gergő munkáját, és vegyenek részt a 

feladatokban. 

Kelle Gergő visszatért a terembe (18:26). 

1.2.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Kelle Gergő legyen a tanulmányi és oktatási 

referens. 

A GHK titkos szavazáson 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-291/LVIII./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. június 14-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Kari Tanács elfogadta a mintatanterv-felülvizsgálat módosítási javaslatait. 

• MSc felvételi elbeszélgetésekre fog sor kerülni a külsős jelentkezők számára. 

• Jó tanuló - jó sportoló díjátadó lesz az ülést követő héten. 

2.2. Beszámoló az aktuális eseményekről, határidőkről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Hétindító levélben minden fontosabb határidő látható. 

• A tankörvezetői zárthelyi dolgozatok javítására és ellenőrzésére az ülést követő nap fog sor 

kerülni. Kérte a képviselőket, hogy aki feladatot vállalt, az végezze el a megadott határidőig. 

• A Képviselet belső értékelésére vonatkozó kérdőív kitöltési határideje 2022.06.21-re 

módosult, kérte, hogy eddig a határidőig mindenki töltse ki. 

• A búcsúajándékok beszerzése legkésőbb az ülést követő héten történjen meg. 

• Az ülést követő napon Kollégiumi Bizottsági ülés lesz a KTK közösségi helységeinek 

helyzetéről. 

• Kérte a Képviseletet, hogy vegyenek részt a Stratégiai Bizottsági üléseken, vagy ha valami 

miatt nem tudnak, akkor azt jelezzék. 
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2.3. Előterjesztés: Pályázat nevelői szobában történő elhelyezésre a Kármán Tódor 

Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára 

Agócs Norbert prezentálta a pályázatot nevelői szobában történő elhelyezésre a Kármán Tódor 

Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára.  

2.3.1. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki támogatja a pályázatot nevelői szobában történő elhelyezésre 

a Kármán Tódor Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára. 

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

(GHK-292/LVIII./2021-2022. számú határozat) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. június 9-i EHK ülésről  

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

Lukács Bálint távozott az ülésről (19:07). 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. június 13-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülést megelőző napon bizottsági ülést tartottak, Köszöni 

mindenkinek a részvételt. A projektfeladatokról esett szó, azok menedzseléséről és végrehajtásáról.  

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A CAD alapjai tantárgy pontozásáról esett szó. Sikerült elérni, hogy minden hallgató a 

számára kedvezőbb jegyet kapja. 

• A vizsgarészek elkülönült pótlásáról, ismétléséről, javításáról esett szó.   

• Hallgatói levelek helyzetéről esett szó. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre beszámolt a következő ügyekről: 

• A KTK harmadik emeletén a nyári időszakban különböző vendégek fognak tartózkodni. 

• Közös megbeszélést tartottak a HSZI és az üzemeltetés munkatársaival a költözéssel 

kapcsolatban. 

• Az ülés hetében a pénteki napon KKB lesz. 

• Az ülés hetében csütörtökön lesz szobafoglalás a nyári időszakra, melyről a hallgatók 

tájékoztatást kaptak a KEFIR-en keresztül. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. 6.2. Előterjesztés: GHK közéleti ösztöndíj májusi módosított eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a GHK Közéleti ösztöndíj 2022. május 1-31. beszámolási időszakra 

szóló módosított végleges eredményét. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált GHK 

Közéleti ösztöndíj 2022. május 1-31. beszámolási időszakra szóló módosított végleges eredményét 

az előterjesztett formában. 

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

(GHK-293/LVIII./2021-2022. számú határozat) 

6.2. 6.3. Előterjesztés: Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj májusi módosított 

eredménye 

Agócs Norbert prezentálta a Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj 2022. május 1-31. 

beszámolási időszakra szóló módosított eredményét. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgató Képviseleti ösztöndíj 

2022. május 1-31. beszámolási időszakra szóló módosított eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-294/LVIII./2021-2022. számú határozat) 

 

6.3. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

Szilvási Márton beszámolt a következő ügyekről: 

• Az ülést megelőző vasárnap MŰEPER tesztelésen vettek részt Szász Zsolttal, hogy 

feltárják a rendszer hibáit a javítás érdekében. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a TJSZ 3. számú melléklet véglegesítéséről 

Landor Liliána beszámolt a következő ügyekről: 

• Elkészült a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítási javaslata, melyet a következő 

Szenátusi ülésen fognak szavazásra bocsájtani. A főbb módosításokat megbeszélték a 

Képviselettel. 

• Az ülést követő napon időszakindító KSZB ülés kerül megtartásra. 

• Belső projektfeladatok elindításáról esett szó, hamarosan érkezni fog az instrukció ezekhez. 

• Megkérte a Képviseletet, hogy töltsék ki a táblázatot, melyben jelzik, hogy ki szeretne 

szociális bíráló lenni a következő időszakban. 
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. GHK Nyári Tábor előzetes költségvetése 

Mészáros Zita távollétében Agócs Norbert prezentálta a 2022. évi GHK Nyári Tábor előzetes 
költségvetést az előterjesztett formában. 

A Képviselet megvitatta a 2022. évi GHK Nyári Tábor költségvetéssel kapcsolatos álláspontokat 
és észrevételeket. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a 2022. évi GHK Nyári Tábor előzetes 

költségvetést az előterjesztett formában.  

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

(GHK-295/LVIII./2021-2022. számú határozat)  

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. 2022-es Gépészkari Gólyatábor tematikája 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a szavazás alapján a 2022-es Gépészkari Gólyatábor tematikája 

a filmek lettek. Kérte a Képviseletet, hogy amennyiben valakinek meglátása, ötlete lenne a körzetek 

neveivel kapcsolatban, úgy az ülés hetében jelezze azokat. Elmondta továbbá, hogy a Normafai 

csapatépítő időpontja 2022. július 16., melyre minden képviselőt szívesen vár a KRB tagjaival 

együtt. 

10. PR Bizottság 

10.1. 2022. évi GHK Búcsúvacsorával kapcsolatos aktualitások 

Beyer-Dóczy András elmondta a következőket: 

• Kérte a Képviseletet, hogy a búcsúajándékok beszerzését intézzék el minél hamarabb. 

• A búcsúvacsora várható kezdése 2022. június 25. 15:00 óra. 

11. Sport  

11.1. Beszámoló a területtel kapcsolatos aktuális ügyekről 

Facskó Vince elmondta a következőket: 

• Kérte a Képviseletet, hogy jelezzék a ráéréseket a csapatépítések szervezése miatt. 

12. Külügyi beszámoló 

12.1. Beszámoló az EELISA pályázat eredményéről 

Nemoda Milán elmondta, hogy egy pályázat érkezett be a határidőig, ezt problémamentesen 

elbírálta.  
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12.2. Beszámoló a kari Erasmus koordinátorral való egyeztetésről 

Nemoda Milán elmondta, hogy a bírálás után egyeztetett a kari Erasmus koordinátorral. Több 

külföldi hallgató megkereste a Képviseletet kollégiumi ügyekben. 

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a területtel kapcsolatos aktuális ügyekről 

Szilvási Márton elmondta, hogy sikeres lett a GSZK SZMSZ módosítása. 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

14.1. Öntevékeny körök értékelésének előzetes eredménye a 2021/22/2. félévre 

Gulácsi Zsombor prezentálta az öntevékeny körök értékelésének előzetes eredményét a 

2021/22/2. félévre. 

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

öntevékeny körök értékelésének előzetes eredményét a 2021/22/2. félévre.  

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

(GHK-296/LVIII./2021-2022. számú határozat)  

15. Egyebek 

15.1. Beszámoló a Tankörvezetői képzés lezárásának menetéről 

Agócs Norbert elmondta, hogy: 

• A tankörvezetői zárthelyi dolgozat problémamentesen lezajlott. A zárthelyik javítása első 

körön megtörtént, az ellenőrzés fázisa következik. Az ülést követő csütörtökön szeretné 

visszaküldeni az eredményeket a tankörvezető jelölteknek. 

• Az ülést követő pénteken lehetőséget biztosít a tankörvezetőknek a zárthelyi dolgozatok 

megtekintésére, illetve felmerülő kérdések megbeszélésére. 

• A személyes meghallgatásokra táblázat formájában szükséges jelentkezni. A személyes 

meghallgatások jelenléti formában lesznek lebonyolítva. Kérte a Képviseletet, hogy 

gyűjtsenek kérdéseket a személyes meghallgatásokra. 
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Ülés vége: 20:16 

A következő ülés várható időpontja: 2022. június 21. (kedd) 18:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. június 14. 

………………………..………….. 

Pogácsás Panna 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


