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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. június 21-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. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022. június 21-i Dékáni Tanácsról 

1.2. Beszámoló az aktuális eseményekről, határidőkről 

1.3. Előterjesztés: Eredmény nevelői szobában történő elhelyezésre a Kármán Tódor 

Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára 

1.4. Határozattár vezetése és iktatás 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. június 16-i EHK ülésről 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2022. június 20-i Bizottsági ülésről 

3.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális kollégiummal kapcsolatos ügyekről 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022. június 15-i KSZB ülésről 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Előterjesztés: KRB aktív tagjainak módosítása 

9. PR Bizottság 

9.1. Beszámoló a Búcsúvacsorával kapcsolatos teendőkről 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Előterjesztés: öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos felszólalások 

11. Egyebek 

11.1. Beszámoló a tankörvezetői meghallgatással kapcsolatos teendőkről 

11.2. Egyebek 

 Agócs Norbert 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-297/LIX./2021-2022. számú határozat)  
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1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022. június 21-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Szenátus elfogadta a BSc mintatanterv módosításokat. 

• Egyetemi tanári pályázatok ütemezését beszélték át. 

• Jó tanuló - jó sportoló ösztöndíj díjátadója 2022. június 22-én lesz megtartva. 

• A Dékáni vezetőség 2022. július 26-án részt fog venni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

továbbképző táborában. 

1.2. Beszámoló az aktuális eseményekről, határidőkről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A héten tankörvezetői meghallgatások lesznek, amire a képviselők segítségét és részvételét 

kérte.  

• Az ülés követő pénteki napon tudásátadás várható Varga Sarolta által a rendszeres szociális 

ösztöndíjak bírálásával kapcsolatban. 

• A Búcsúvacsora az ülést követő szombati napon lesz megtartva az óbudai Trófea Grill 

Étteremben. 

• Az ülést követő vasárnapi napon képviseleti csapatépítés várható, ahol előreláthatólag 

gokartozni fognak.  

1.3. Előterjesztés: Eredmény nevelői szobában történő elhelyezésre a Kármán Tódor 

Kollégiumban a 2021/22. tanév nyári időszakára 

Agócs Norbert prezentálta a 2021/22. tanév nyári időszakára vonatkozó nevelői szoba pályázat 
javasolt eredményét.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/22 tanév nyári időszakára vonatkozó 
nevelői szoba pályázat eredményét. 

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

(GHK-298/LIX./2021-2022. számú határozat)  

1.4. Határozattár vezetése és iktatás 

Farkas Szidónia elmondta, hogy 2022. július 4. és 5. napokban határozattár és iktatás vezetést fog 
tartani a Képviselet részére. Kérte a képviselőket, hogy minél többen jelenjenek meg az alkalmakon.  

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. június 16-i EHK ülésről 

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

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2022. június 20-i Bizottsági ülésről 

Facskó Vince elmondta a következőket: 

• TVSZ módosítási javaslatok lettek átbeszélve a bizottság tagjaival. 

• Az OMHV kérdőív határidejével kapcsolatos javaslat nem lett támogatva a Szenátuson.  

• A Bizottság az ülés hátralévő részében az alábbi projektmunkákkal foglalkozott.  

o NEPTUN kérvény sablonok készítése. 

o Tankörvezetői jegyzet a mintatantervi módosításokról.  

3.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Folyamatosan érkeztek a tanulmányi levelek. 

• A hallgatói oldalról kevesebb kérvény érkezett be az elmúlt egy hétben.  

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális kollégiummal kapcsolatos ügyekről 

Lévai Imre elmondta a következőket: 

• Fülöp Gergellyel előkészítette és véglegesítette a 2021/2022. nyári időszakra vonatkozó 

szobabeosztást. 

• El lettek készítve a 2021/2022. nyári időszakra vonatkozó költözési irányelvek Nemoda 

Milán segítségével. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

Szilvási Márton elmondta, hogy a Külső Pályázati Bizottsággal folyamatosan haladnak a 
teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok tesztelésével és fejlesztésével a MŰEPER felületén.  

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2022. június 15-i KSZB ülésről 

Landor Liliána távollétében Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• A 2022/2023. tanévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázási 

időszakát és ütemezését beszélték át.  

• A szociális bírálói vizsgák június végén fognak elkezdődni. A vizsgák felépítése hasonló az 

előző évekhez. 

• Elindultak a KSZB projektek, anelyek az időszak előkészítését segítik. 
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7. Gazdasági Bizottság 

Mészáros Zita elmondta, hogy az ülést követő pénteki napon fognak megérkezni az 
eszközbeszerzésen elnyert eszközök a képviseleti irodába. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Előterjesztés: KRB aktív tagjainak módosítása 

Pogácsás Panna prezentálta a 2021/2022. tanévre vonatkozó módosított KRB aktív taglistáját.  

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Pogácsás Panna által prezentált 

2021/2022. tanévre vonatkozó módosított KRB aktív taglistáját az előterjesztett formában. 

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

(GHK-299/LIX./2021-2022. számú határozat)  

 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a 2022-es Gólyatábor körzetnevei elkészültek. 

9. PR Bizottság 

9.1. Beszámoló a Búcsúvacsorával kapcsolatos teendőkről 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy a búcsúvacsora az ülést követő szombati napon lesz 
megtartva 15:10 órától. Kérte a képviselőket, hogy az eseményre pontosan és alkalomhoz illően 
jelenjenek meg.  

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Előterjesztés: öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos felszólalások 

Szilvási Márton prezentálta az öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos felszólalásokat a 
2021/2022. tanév tavaszi félévére.  

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos felszólalásokat a 2021/2022. tanév tavaszi félévére 
vonatkozóan.  

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

(GHK-300/LIX./2021-2022. számú határozat)  

 

Szilvási Márton elmondta, hogy a nyári projekt munkái közé tartozik az SZMSZ-ek felülvizsgálata. 
Hozzátette még, hogy aki szívesen szeretne foglalkozni a feladattal, azt várja sok szeretettel.  
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11. Egyebek 

11.1. Beszámoló a tankörvezetői meghallgatással kapcsolatos teendőkről 

Agócs Norbert elmondta, hogy a tankörvezető jelöltek egyharmada már részt vett a személyes 
meghallgatáson, így az elkövetkező napokban a többi jelölt várható, akik a szóbeli meghallgatásra 
megelőző nap éjfélig jelentkezhetnek.  

11.2. Egyebek 

Facskó Vince elmondta, hogy a GHK holnap felülvizsgálatát szükséges lenne elvégezni a nyáron, 
mert vannak olyan cikkek és tartalmak, amik az évek folyamán elavultak.  

 

Szilvási Márton elmondta, hogy a nyári időszakban foglalkozni kellene a kölcsönzés weboldallal. 

 

Agócs Norbert elmondta, hogy a 2022. június 28-i ülés lesz az utolsó rendes ülés a 2021/2022. 
tanév tavaszi félévére nézve. 

 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy 2022. június 17-én leadta az EHK elnöki pályázatát. A 
pályázatával kapcsolatban stratégiai ülést szeretne tartani a Képviselet részére, ahol ismertetni 
szeretné a pályázatban leírt programját. 

 

 

Ülés vége: 20:20 

A következő ülés várható időpontja: 2022. június 28. (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 21. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


