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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. augusztus 10-én 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: 19:10 

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. EHK-delegált pozíció pályázat kihirdetése 

2. Helyzetjelentés a nyári projektek állásáról 

3. Utánpótlásképzés felelős választása 

3.1. Pályázatok ismertetése 

3.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében 

3.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében 

3.4. Szavazás 

4. HK megjelenés a Regisztrációs héten 

5. HK stand megjelenése a gólyatáborban 

6. Egyebek 

  

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

megtartásra. 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-324/LXV./2021-2022. számú határozat)  
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1. EHK-delegált pozíció pályázat kihirdetése 

Agócs Norbert elmondta, hogy Radácsi Kristóf EHK-delegált pozíciója véget fog érni 2022. 

szeptember 1-től az EHK elnöki pozíció betöltése miatt. A pozíció megüresedése miatt EHK-

delegált pozíció pályázatot szükséges kihirdetni a Gépészkari Hallgatói Képviseletnek, hogy 

fennmaradhasson a két főből álló EHK-delegáltság az BME HÖK rendszerében.  

Agócs Norbert kérte a pályázókat, hogy minél hamarabb nyújtsák be a pályázatukat a sikeres 

döntés meghozatalának érdekében.  

2. Helyzetjelentés a nyári projektek állásáról 

Agócs Norbert beszámolt a nyári projektek jelenlegi állásáról, amelyek a következők voltak: 

• Gépészkari Hallgatói Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzatának a törzsszövegének 

a véleményezését ismertette. 

• A Képviselet által használt Drive meghajtók felülvizsgálatának a helyzetét ismertette.  

• A tudás átadásról szóló How-to dokumentumok készítéséről számolt be.  

 

Landor Liliána megérkezett az ülésre. (20:00) 

3. Utánpótlásképzés felelős választása 

Agócs Norbert elmondta, hogy az utánpótlásképzés felelősi pozícióért előzetesen Farkas 

Szidónia és Kelle Gergő érdeklődött, akik közösen egy bizottságot szeretnének létrehozni.  

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

3.1. Pályázatok ismertetése 

Kelle Gergő elmondta, hogy Farkas Szidóniával egy bizottságot szeretnének kialakítani, ahol egy 
megfelelő munkamegosztás jönne létre, hogy ezzel is megmaradhasson a tudásátadás. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy közös jövőkép létrehozása Balatonlellén kezdődött, ahol egy 

bizottsági felállást képzeltek el. Mivel az előző időszakban az utánpótlásképzés már nem egy 

emberes feladatnak bizonyult, valamint szívesen dolgoznának együtt, hogy biztosabb legyen az 

utánpótlásképzés a Képviseletben.  

3.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében 

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

jelöltek jelenlétében. 

Pogácsás Panna megkérdezte a jelölteket, hogy mik lennének a közös tervek a következő 

időszakban. 
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Farkas Szidónia elmondta, hogy ezzel a bizottsággal több csapatépítő programot és heti 

rendszerességgel járó előadásokat tartanának az érdeklő gólyatanácsosok számára. Az érdeklődőket 

felosztanák egymás között, hogy a kapcsolattartás folyamatos és egyszerűbb legyen, ugyanígy a 

tavaszi félévben kiadott projektmunkák ellenőrzésére.  

Kelle Gergő hozzátette, hogy a jelentkezők egymás közötti felosztása hozzájárulhat a motivációjuk 

növelésében. 

Farkas Szidónia és Kelle Gergő elhagyta a termet. (20:16) 

3.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében 

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

jelöltek távollétében. 

Agócs Norbert elmondta, hogy az idei tanévben sok érdeklődő volt a Gólyatanács iránt, aminek a 

koordinálásához egy ember már kevésnek bizonyul, ezért a bizottság létrejöttét és működését 

indokoltnak tarja.  

Farkas Szidónia és Kelle Gergő visszatért a terembe. (20:19) 

3.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Farkas Szidónia és Kelle Gergő legyenek 
az utánpótlásképzés felelősei.  

A Gépészkari Hallgatói Képviselet titkos listás szavazást tartott az utánpótlásképzés felelőseiről: 

• Farkas Szidónia 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás 

• Kelle Gergő 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

A szavazás következtében a Képviselet Farkas Szidóniát és Kelle Gergőt választotta az 
utánpótlásképzés felelőseinek. 

(GHK-325/LXV./2021-2022. számú határozat) 

 

4. HK megjelenés a Regisztrációs héten 

Odus Máté elmondta, hogy a Regisztrációs héten Campus túra várható, ahol az egyik állomás a 

HK tömb lesz, ahova egy felelőst kellene választani a Képviseletből az állomás megszervezésére és 

a KRB-vel való kapcsolattartásra. 

Agócs Norbert a feladat elvégzésére Tóth Dánielt kérte fel, aki elfogadta a felkérést. 
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5. HK stand megjelenése a Gólyatáborban 

Tóth Dániel beszámolt az ülés előtti vasárnapi napon megtartott HK stand megjelenésével 
kapcsolatos fejleményekről és ügyekről, amik a következők voltak:  

• HK stand kellékek és felelősök kiválasztásáról számolt be. 

• HK stand felépítését, megjelenését és elhelyezkedését ismertette. 

• HK póló kiválasztását beszélték meg az egységes megjelenés érdekében.  

6. Egyebek 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy az augusztusi Gépész Híreket szeretnének kiküldeni a 

bizottság segítségével, a felsőbbévesek és a most felvételt nyert elsőévesek számára.    

Lévai Imre beszámolt az aktuális kollégiumi ügyekről: 

• A TTK HK-ban kollégiumi referensi pozíció váltás történt Dénes Gergő személyével.  

• A 2022/23. tanév őszi féléves KTK szobafoglalás az új rendszerben lesz megtartva 2022. 

augusztus 15-én. 

• A kollégiumi bizottság tűzvédelmi oktatóanyagot fog készíteni a kollégisták számára.  

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Megváltoztak a tanulmányi alapú átsorolás feltételei. 

• Mintatanterv változással kapcsolatos megbeszélés várható a tankörvezetőkkel az FSZ009-

ben. 

• Frissítette a Gólyatanács szórólapot. 

Landor Liliána elmondta, hogy az ülés után közös szociális pályázat bírálás várható az irodában. 

Pogácsás Panna elmondta, hogy már elkezdték szervezni a Gólyahajó rendezvényt a Regisztrációs 
hétre.  

Agócs Norbert az alábbi dolgokról számolt be: 

• Tankörvezetőkkel átbeszélte a gólyatábori feladatokat és a tankörvezetői kézikönyvet. 

• Tisztújítással kapcsolatos feladatokat ismertette a Képviselet részére.  

• Tájékoztatta a Képviseletet, hogy Gólyatáborral kapcsolatos tudás felmérő várható 2022. 

augusztus 15-én.  

Ülés vége: 20:30 

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 10. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


