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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. augusztus 2-án tartott rendkívüli 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: 16:15 

Ülés helyszíne: GHK hivatalos online kommunikációs csatornája 

Agócs Norbert kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán.   
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Agócs Norbert előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Kollégiumi Bizottság 

1.1. Kollégiumi férőhely pályázat végleges eredménye 

2. Gólyatábori HK stand felelős választás 

2.1. Pályázat ismertetése 

2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

2.4. Szavazás 

3. 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-321/ LXIV./2021-2022. számú határozat)  
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1. Kollégiumi Bizottság  

1.1. Kollégiumi férőhely pályázat végleges eredménye 

Lévai Imre elmondta, hogy 18 felszólalás érkezett az előzetes kollégiumi férőhely pályázat 
eredményével kapcsolatban, amelyeket prezentálta a Képviseletnek.  

A Képviselet megvitatta a beérkezett felszólalásokat.  

Lévai Imre a felszólalások alapján prezentálta a felszólalások után módosult 2022/2023. tanév őszi 
félévére vonatkozó kollégiumi férőhely pályázat végleges eredményét.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Lévai Imre által prezentált 2022/2023. 
tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi férőhely pályázat végleges eredményét az előterjesztett 
formában.  

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

(GHK-322/ LXIV./2021-2022. számú határozat) 

2. Gólyatábori HK stand felelős választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy a gólyatábor harmadik napján a Gépészkari Hallgatói Képviselet 
is meg szokott jelenni a karon működő öntevékeny körök mellett. Ennek a standnak 
megvalósításához egy felelőst szükséges választani, aki kitalálja a stand megjelenését, felépítését és 
kiosztja a feladatokat a képviselőknek, valamint mindvégig koordinálja a stand körüli események 
előremenetelét. 

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

A helyszínen Tóth Dániel jelentkezett a tagság betöltésére. 

2.1. Pályázat ismertetése  

Agócs Norbert megkérte Tóth Dánielt a motivációjának ismertetésére.  

Tóth Dániel elmondta, hogy a tavalyi gólyatáborban már elgondolkozott a stand kivitelezéséről és 
fejlesztéséről, hogy a következő gólyatáborban jobban meg lehessen jelenni a körök napján. Ezzel 
kapcsolatban már vannak konkrét javaslatai és ötletei a megjelenésről, amit mindenképp meg 
szeretne valósítani a képviselők segítségével.  

2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében  

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

Agócs Norbert elmondta, hogy az említett feladatok mellett még Kovács Kírával is fel kell venni 
a kapcsolatot az EHK stand megjelenésével kapcsolatban, mert az idei standoláskor két képviselet 
is meg fog jelenni a körök napján.  

Ezek alapján megkérdezte, hogy el tudná-e még vállalni a poszt betöltésével járó feladatokat a 
kiegészítettekkel együtt. 

Tóth Dániel elmondta, hogy szívesen segít a másik képviseleti stand kivitelezésében is. 
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Farkas Szidónia megkérdezte, hogy a poszt betöltése mellett hogyan fog foglalkozni még a 
szociális területtel. 

Tóth Dániel elmondta, hogy mindkét feladatkörre oda fog figyelni és ha érezni fogja a 
nehézségeket akkor segítséget fog kérni a Képviselettől.  

Tóth Dániel átadta az emlékeztető vezetését Pogácsás Pannának, mert elhagyta a termet. (16:42) 

2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében  

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

Agócs Norbert elmondta, hogy alkalmasnak tarja a jelöltet a pozíció betöltésre, mert megvan a 
szükséges hozzáállása, valamint tervszerűen szeret haladni a feladatok elvégzésekor és ötletek 
megvalósításakor.  

Tóth Dániel visszatért a terembe, illetve visszavette az emlékeztető vezetését. (18:26) 

2.4. Szavazás  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel legyen a HK stand felelős a 2022-
es gólyatáborban.  

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

(GHK-323/ LXIV./2021-2022. számú határozat) 

3. Egyebek 

Facskó Vince elmondta, hogy az ülést követő napokban projekt ülést szeretne tartanai a 
NEPTUN kérvény sablonok elkészítéséről.  

Ülés vége: 17:10 

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 2. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


