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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. augusztus 29-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: 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 GHK Tisztújításával kapcsolatos tudnivalókról 

1.2. Aktuális határidők és eseményekkel kapcsolatos emlékeztető 

1.3. EHK delegált választás 

1.3.1. Pályázat ismertetése 

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

1.3.4. Szavazás 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az EHK ülésről 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2022/23. tanév őszi félévi tantárgyfelvételi időszakról 

3.2. Beszámoló az új alap és osztatlan képzésekre vonatkozó felvételi és pontszámítási 

rendszerről 

3.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális Ösztöndíj Bizottsággal kapcsolatos ügyekről 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázat jelenlegi állásáról 

6.2. Beszámoló a személyes bemutatási időpontokkal kapcsolatban 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Beszámoló a Regisztációs heti rendezvényekről 

8. PR Bizottság 

8.1. Beszámoló a GHK honlap migrálásával kapcsolatban 

8.2. Angol honlap fejlesztésével kapcsolatos teendők 

9. Iroda 

9.1. Beszámoló a GHK tömb alsó szintjének a felújításáról 

10. Külügy 
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11. Öntevékeny köri beszámoló 

12. Egyebek 

12.1. GHK megjelenése a regisztrációs heti programokon 

  

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

megtartásra. 

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-332/XLVI./2021-2022. számú határozat)  
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1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a GHK Tisztújításával kapcsolatos tudnivalókról 

Agócs Norbert prezentálta a Gépészkari Hallgatói Képviselet Tisztújítás ütemtervét a 

2022/23. tanévre nézve és elmondta a következőket: 

• A Fórum 2022. szeptember 26-án lesz megtartva.  

•  A Szavazás 5 munkanapig fog tartani, amelynek az eredménye 2022. szeptember 30-án lesz 

elérhető. 

• Az Alakuló ülés 2022. október 5-én lesz megtartva. 

• Az előző Alakuló ülésen szerezett mandátumok 2022. október 5-ig érvényesek. 

• Beyer-Dóczy András elkészítette a képviselőkkel kapcsolatos Facebook posztsorozatot.  

Agócs Norbert elmondta, hogy a Kari Hallgatói Szavazás lebonyolítását a Szavazási Bizottság 

végzi, ahova a Bizottsági elnök mellé további tagokat szükséges delegálni. A Képviselet a feladatok 

további elvégzéséhez Lénárt Adélt, Horváth Bencét és Szentgróti Pétert szeretné felkérni. 

Agócs Norbert megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy Lénárt Adél, Horváth Bence és 

Szentgróti Péter legyenek a 2022/23. tanév Tisztújító Szavazási Bizottság további tagjai. 

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-333/ XLVI.//2021-2022. számú határozat) 

1.2. Aktuális határidők és eseményekkel kapcsolatos emlékeztető 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Prezentálta a héten megszervezésre kerülő regisztrációs heti programokat. 

• Az első oktatási héttől kezdve rendes ülések várhatóak keddenként 20:10-es kezdéssel a 

HK tömbben. 

1.3. EHK delegált választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy Radácsi Kristóf EHK-delegált pozíciója megszűnik 2022. 
szeptember 1-től az EHK elnöki pozíció betöltése miatt. A pozíció megüresedése miatt EHK 
delegált pozíció pályázatot hirdetett meg a Képviselet, amelyre az ülést megelőző hét folyamán 
lehetett pályázni e-mail formájában. Egy pályázat érkezett, Lévai Imre személyében. 

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

1.3.1. Pályázat ismertetése 

Agócs Norbert megkérte Lévai Imrét a motivációjának ismertetésére. 

Lévai Imre elmondta, hogy az elmúlt egy évben sikerült átfogóan belelátnia a szervezeti kultúrába. 

Ennek köszönhetően úgy érzi, képes lenne egyetemi szinten folytatni a képviseleti teendők ellátását, 

szem előtt tartva a gépészkaros hallgatók érdekeit. Megemlítette, hogy szeretne még több területbe 

belelátni és fejlődni. Leginkább a gazdasági területtel és annak vezetői pozícióval szeretne 
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foglalkozni. Elmondta még azt is, hogy tisztában van azzal, hogy a GHK-ban már kevesebb 

feladatot tud majd elvállalni, de nem szeretne elszakadni a Képviselettől.   

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

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

jelenlétében. 

Kelle Gergő megkérdezte, hogy a tudná-e képviselni a Képviselet döntéseit és érdekeit, még akkor 

is, ha az EHK érdekével nincsenek összhangban.  

Lévai Imre elmondta, hogy tudja vállalni és bízik a közös munka sikeres elvégzésében, valamint a 

Képviselet döntése számára szent és sérthetetlen. 

Farkas Szidónia megkérdezte, hogy az elnökséggel tudna-e együtt dolgozni a közeljövőben. 

Lévai Imre elmondta, hogy tudna és reménykedik a zökkentőmentes tevékenységben.  

Pogácsás Panna megkérdezte, hogyan tud majd megbirkózni a területen felmerülő problémákkal, 

nehézségekkel. 

Lévai Imre elmondta, hogy szerinte a problémákat jól tudja kezelni, így a területet és a feladatokat 

is teljese körűen el tudja majd látni. Hozzátette még, ha esetleg a bizonytalanság vagy a leterheltség 

lépne fel nála, akkor a Képviselet segítségét szeretné kérni. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy az EHK delegált pozíció mellett részt tudna-e venni a 

Képviselet vezetőségi feladatainak ellátásában. 

Lévai Imre elmondta, hogy össze tudná egyeztetni az EHK-s tevékenységeit a Képviseleti 

feladatokkal és úgy érzi a kettő elválaszthatatlan egymástól, valamint még tovább szeretne 

foglalkozni a gépészkaros feladatokkal.  

Lévai Imre elhagyta a termet. (18:50) 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

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

távollétében. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy Lévai Imrével közösen sokat tevékenykedett a kollégiumi 

területen, ahol tudásátadás során nagyon gyorsan és sokat tudott fejlődni. Emiatt is kérte fel néhány 

EHK-s feladat elvégzésére. Az eddigi tapasztalatai alapján bízik benne, hogy teljeskörűen el tudja 

majd látni a területet és az ehhez kapcsolódó feladatokat.  

Radácsi Kristóf kérte a képviselőket, hogy támogassák Lévai Imre pályázatát.  
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Agócs Norbert elmondta, hogy Lévai Imrét jó képességű képviselőnek tartja, aki el tudja látni az 

egyetemi szintű érdekképviseleti feladatokat. Kéri, hogy támogassák a jelölt pályázatát. Ha esetleg 

nem megfelelő irányba tartana mindenképp szóljanak a jelöltnek, hogy ne sérüljenek területek és 

képviseletek.  

Agócs Norbert kérte a képviselőket, hogy segítsék Lévai Imre munkáját és vállaljanak több 

felelősséget és munkát a kollégiumi területtel kapcsolódban.  

Lévai Imre visszatért a terembe. (18:57) 

1.3.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Lévai Imre töltse be az EHK delegált pozíciót. 

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-334/ XLVI./2021-2022. számú határozat) 

 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy 2018 óta tagja a Képviseletnek a Gólyatanács programsorozata 

által. Az itt eltöltött idő alatt sok hallgatói megkeresésre válaszolt és több féléven keresztül osztott 

kollégiumi férőhelyet a gépészkaros hallgatók részére. A képviseleti tevékenységek után az 

Egyetemi Hallgatói Képviseletbe lett delegálva, ahol eddig sokat segített az egyetemi hallgatóknak, 

amit a későbbiekben is tovább szeretne folytatni. Az EHK elnöki poszt betöltése miatt lemond a 

Gépészkari Hallgatói Képviselői mandátumáról 2022 szeptember 1. hatállyal.  

Radács Kristóf megköszönte a Gépészkari Hallgatói Képviseletben eltöltött időt, ahol sokat 

tudott fejlődött és tanulni.  

Radácsi Kristóf elhagyta az ülést. (19:00) 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az EHK ülésről 

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

Lukács Bálint és Facskó Vince elhagyta az ülést. (19:40) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a 2022/23. tanév őszi félévi tantárgyfelvételi időszakról 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Jelenleg még mindig zajlik a tantárgyfelvételi időszak. 

• Mintatantervi tantárgyak ütközéséről számolt be. 

• A NEPTUN tanulmányi rendszerben hibás előkövetelmények voltak felvezetve a 

tantárgyakhoz.  

• Az első éves tantárgyaknál nem volt feltüntetve az ajánlott félévek száma. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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3.2. Beszámoló az új alap és osztatlan képzésekre vonatkozó felvételi és pontszámítási 

rendszerről 

Kelle Gergő prezentálta a felvételi eljárási rendszer módosításait, ami várhatóan 2023-tól lesz 
érvényben.  

3.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A NEPTUN felületén keresztül sikeresen megnyílt a 008 számú javító célzatú ismételt 

tantárgyfelvételre vonatkozó kérvény.  

• Az ülést követő héten Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv ellenőrzés várható. 

• A tanulmányi tippsorozatok folyamatosan mennek ki a közösségi platformokra. 

• A tankörvezetői kézikönyvre, illetve NEPTUN kérvény sablonokra vonatkozó nyári 

projektek elkészültek. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Lévai Imre elmondta a következőket: 

• A jelenlegi kollégiumi időszakban a szokásosnáltöbb levél és megkeresés érkezett, amiknek 

a megválaszolásában és elintézésben Fülöp Gergely és Nemoda Milán segítettek.  

• Ismertette az ingyenes éjszakai vendégfogadás időpontjait a Kármán Tódor Kollégiumban. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális Ösztöndíj Bizottsággal kapcsolatos ügyekről 

Szilva Márton elmondta, hogy a nyári időszakban átadásra került a MŰEPER felület. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázat jelenlegi 

állásáról 

Landor Liliána tájékoztatta a Képviseletet a nyári pályázási időszakkal kapcsolatban. 

6.2. Beszámoló a személyes bemutatási időpontokkal kapcsolatban 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Az ülést követő szerdai napon el fognak kezdődni a szociális pályázatok személyes 

bemutatásai.  

• A MŰEPER felületén keresztül ki lettek írva a személyes bemutatási időpontok az Időpontok 

menüponti részben. 
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7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Beszámoló a Regisztációs heti rendezvényekről 

Pogácsás Panna elmondata a következőket: 

• A Gólyahajó esemény megszervezését a Gólyatábor idején kezdték el a többi kar 

segítségével. 

• A jegyek árusítása az ülést megelőző napon indult el. 

• A többi karral folyamatosan egyeztetnek az esemény megszervezésével kapcsolatban.  

Odus Máté elmondta, hogy a regisztrációs programok ki lettek küldve a szervezők részére 
táblázatos formában. 

8. PR Bizottság 

8.1. Beszámoló a GHK honlap migrálásával kapcsolatban 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy a GHK weboldal fejlesztésével kapcsolatban folyamatosan 
egyeztett a Számítástechnika Szakosztállyal. 

8.2. Angol honlap fejlesztésével kapcsolatos teendők 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy a Nemoda Milánnal elkezdték frissíteni a külföldieknek 
szóló angol idegennyelvű GHK weboldalt.  

9. Iroda 

9.1. Beszámoló a GHK tömb alsó szintjének a felújításáról 

Gulácsi Zsombor elmondta a következőket: 

• A HK tömbben található közösségi helységnek a kialakításával kapcsolatban tovább fogja 

folytatni az egyeztetéseket az öntevékeny körökkel és a szakosztályokkal.  

• Kérte a képviselőket, hogy jelentkezzenek ügyeleti időpontokra, illetve irodai takarítási 

alkalmakra. 

10. Külügy 

Nemoda Milán elmondta, hogy az ERASMUS+ pótpályázati kiírásra 12 pályázat érkezett be, 

amiket 2022. szeptember 2-ig el kell bírálni.  

11. Öntevékeny köri beszámoló 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést megelőző napon a Kármán Stúdió elküldte a módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatukat, amit az ülést követő hetekben véleményezni szükséges a 

Képviseletnek.  
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12. Egyebek 

12.1. GHK megjelenése a regisztrációs heti programokon 

Tóth Dániel ismertette a Képviselet részére a HK tömb állomásán történő teendőket a Campus 

túra eseményére nézve. 

 

Agócs Norbert kérte a képviselőket, hogy véleményezzék a felküldött BME HÖK ASZ 

dokumentumot a megadott határidőig. 

Ülés vége: 23:45 

A következő ülés várható időpontja: 2022. szeptember 6. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb  

 

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 29. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


