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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. szeptember 6-án 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     

Szász Zsolt szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Tóth Dániel  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb  

Ülés vendégei: Geszti Petra, Gyimes Bálint, Dorogi Bence, Kéri Bálint 

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. KTK Fotókör vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.1.3. Kérdések 

1.1.4. Szavazás 

1.2. Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör vezetőségváltás 

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.2.3. Kérdések 

1.2.4. Szavazás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a Tisztújító Szavazás szervezéséről 

2.2. Felkérések a 2022. szeptember 23-i Diplomaátadó ünnepségre 

2.3. Aktuális határidők, események 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. szeptember 1-jei EHK ülésről 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. szeptember 5-i Bizottsági ülésről 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

4.3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választás 

4.3.1. Pályázat ismertetése 

4.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

4.3.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében 

4.3.4. Szavazás 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

5.2. Mentor főzőverseny támogatása 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az Ösztöndíj Bizottsággal kapcsolatos ügyekről 
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7. Szociális Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a regisztrációs heti programokról, rendezvényekről 

9. PR Bizottság 

10. Szponzor Csoport 

11. Sport 

12. Külügy 

12.1. Beszámoló az ERASMUS+ pótpályázatok eredményéről 

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a 2022. augusztus 29-ei GSZK SzakVezről 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

14.1. Előterjesztés: Kármán Stúdió SZMSZ módosítás 

15. Egyebek 

15.1. Beszámoló a Gólyatanáccsal kapcsolatos aktualitásokról 

15.2. Beszámoló a 2022. augusztus 30-i KIB ülésről 

  

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-003/II./2022-2023. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. KTK Fotókör vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a KTK Fotókör leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör elmúlt 
időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Geszti Petra elmondta, hogy a körre nagy hatással volt a pandémia, emiatt kevésbé voltak 

összetartóak, valamint a megfelelő mértékű tudásátadás is elmaradt. Ennek ellenére az időszakban 

sikerült fellendíteni a kört csapatépítő programokkal és rendezvényeken való részvétellel, valamint 

az utánpótlás képzésre is nagy figyelmet fordítottak. 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

Agócs Norbert megkérte a KTK Fotókör leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör jövőbeli 

terveit és hozzá kapcsolódó reményeit.  

Gyimes Bálint elmondta, hogy a következő időszakban az eddigi közösségi szférát szeretné 

továbbvinni és fejleszteni az egység megmaradásának érdekében. A kör szakmai fejlődése mellett 

különböző rendezvényeken és eseményeken szeretnének még megjelenni.  

1.1.3. Kérdések 

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

kapcsolatban. 

Lévai Imre megkérdezte, hogy jelenleg mennyien vannak a körben. 

Gyimes Bálint elmondta, hogy 24 aktív és 3 próbás taguk van.  

1.1.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Gyimes Bálint legyen KTK Fotókör új 
vezetője.  

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

(GHK-004/II./2022-2023. számú határozat) 

1.2. Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör vezetőségváltás 

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör leköszönő körvezetőjét, hogy 

ismertesse a kör elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat.  

Dorogi Bence elmondta, hogy a pandémia miatt nem voltak közös alkalmak a kör működéséhez, 

de ennek ellenére a pandémia után sikerült újra felállniuk és a kollégiumi térképre is felkerülni. 
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1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

Agócs Norbert megkérte a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör leendő körvezetőjét, hogy 

ismertesse a kör jövőbeli terveit és hozzá kapcsolódó reményeit. 

Kéri Bálint az eddigi lendületet szeretné továbbvinni és a körrel újra részt venni a Kármán Nap és 

a Gépészkari Napok – SLIP eseményen, amit idén sikerült elérniük.  

1.2.3. Kérdések 

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

 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy hogyan állnak játék és eszköz felszereltségileg.  

Kéri Bálint elmondta, hogy körülbelül 100 társasjátékkal rendelkezik a kör.  

1.2.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Kéri Bálint legyen a Kollégiumi Társas- és 

Szerepjáték Kör új vezetője.  

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

(GHK-005/II./2022-2023. számú határozat) 

 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a Tisztújító Szavazás szervezéséről 

Agócs Norbert elmondta, hogy a 2022. évi Tisztújításról szóló tájékoztató cikk került ki a 

Gépészkari Hallgatói Képviselet honlapjára. 

2.2. Gépészkari Hallgatói Képviselet elnöki pályázat kiírása 

Agócs Norbert előterjesztette a 2022/2023. tanévre a Gépészkari Hallgatói Képviselet elnöki 

pályázat kiírását.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2022/2023. tanévre a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet elnöki pályázat kiírását az előterjesztett formában.  

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

(GHK-006/II./2022-2023. számú határozat) 
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2.3. Felkérések a 2022. szeptember 23-i Diplomaátadó ünnepségre 

Agócs Norbert prezentálta a Diplomaátadó ünnepség beszéd megtartására felkért személyeket a 

2022/23. tanév őszi félévre nézve az előterjesztett formában. 

Diplomaátadó ünnepség beszéd megtartására felkért személyek  

a 2022/23. tanév őszi félévére 

Oktatói oldalról Hallgatói oldalról 

Dr. Csizmadia Péter Richter Kristóf 

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Diplomaátadó ünnepség beszéd 

megtartására felkért személyeket a 2022/23. tanév őszi félévre nézve az előterjesztett formában.  

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

(GHK-007/II./2022-2023. számú határozat) 

2.4. Aktuális határidők, események 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Kérte a Képviseletet, hogy BME HÖK ASZ dokumentumot véleményezzék a megadott 

határidőig. 

• A következő ülés hétfői napon várható.  

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. szeptember 1-jei EHK ülésről 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2022. szeptember 5-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülésen az új alap és osztatlan képzésekre vonatkozó felvételi 

pontrendszert beszélték át. 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülést követő napokban tanulmány teljesítményértékelési terv 
ellenőrzése várható a Bizottság részére.  

Facskó Vince elmondta a következőket: 

• Félévkezdési problémák voltak az első féléves tantárgyaknál.  

• A NEPTUN kérvény sablonokat sikeresen elkészítették a Bizottság tagjaival, ami itt érhető 
el. 

Kelle Gergő a Tanulmányi és Oktatási Bizottság napirendek után lemondott az Tanulmányi és 
Oktatási Bizottság vezető pozíciójáról. Hozzátette, hogy hagyományokhoz híven szeretné, ha az 
ülésen lenne megválasztva a Tanulmányi és Oktatási Bizottság új vezetője, ahogy vele is történt az 
elmúlt félévben.  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
https://ghk.bme.hu/kervenyek
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4.3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választás 

Agócs Norbert elmondta, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság területén a Bizottságvezetői 

pozíció ülésen történő átadása már régi hagyomány a Képviseletben, szeretné, ha ezt a hagyományt 

továbbra is ápolnánk.   

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

Facskó Vince a helyszínen jelentkezett a pozícióra. 

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

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

4.3.1. Pályázat ismertetése  

Facskó Vince elmondta, hogy az elmúlt időben Kelle Gergővel jól megértették egymást a közös 

tevékenység során. Sajnos az előző félévben kicsit elhanyagolta a területet, viszont a nyári és az őszi 

félévkezdési időszakban sikerült újult erővel felvenni területtel járó feladatokat.  A pályázatát az 

motiválta, hogy szeretne többet nyújtani a Bizottságnak, a Képviseletnek és a hallgatóságnak. Úgy 

gondolja, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása nem egy emberre lettek szabva. Hozzátette még, 

hogy tisztában van az erősségeivel és hiányosságaival, amit tovább szeretne fejleszteni a területtel 

járó feladatokkal és tevékenységekkel.  

4.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

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

jelöltek jelenlétében. 

Lévai Imre megkérdezte, hogy mi szerinte a leginkább pozitív és leginkább negatív tulajdonsága.  

Facskó Vince elmondta, hogy a legnegatívabb tulajdonságának a türelmetlenséget, legpozitívabb 

tulajdonságának pedig a versenyszellemét tartja.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy akkor is el tudná vállalni a pozícióval járó feladatokat, ha az a 

saját szabad idejét és tanulmányi idejét venné el.  

Facskó Vince elmondta, hogy mindenképp tudja vállalni. Úgy véli, minden az időbeosztáson 

múlik, és a félév során nagy hangsúlyt fog fektetni a megfelelő időbeosztás kialakításához. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy tudná vállalni a pozícióval járó feladatokat, még akkor is, ha az 

oktatókkal szembe kell mennie a hallgatók érdekei miatt.  

Facskó Vince elmondta, hogy tudja vállalni. 

 

 



  8 / 11. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

Lévai Imre megkérdezte, hogy mi a garancia arra, hogy nem fárad bele a feladatokba. 

Facskó Vince elmondta, hogy erre nincs garancia. Az elmúlt két félévben nem tudott végig 

megbízhatóan teljesíteni, ennek a két félévnek a tapasztalatait felhasználva azon lesz, hogy a 

jövőben ez ne történjen meg.  

Facskó Vince elhagyta a termet. (21:42) 

4.3.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében 

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

jelöltek távollétében. 

Pogácsás Panna megkérdezte a képviselőket, hogy mit gondolnak a kiállásáról egy oktatókkal való 
egyeztetés során.  

Szász Zsolt elmondta, hogy korábban már volt példa rá továbbá akkor sikerült is eredményesen 
helytállnia. 

Kelle Gergő elmondta, hogy eddig nem látott negatív példát, illetve az oktatókkal való 
kommunikálás egy olyan folyamat, amelyben a levélváltások és személyes egyeztetések segítségével 
lehet a legjobban fejlődni. 

Lévai Imre megkérdezte a képviselőket, hogy a tanulmányai mellett mennyire tudja végezni a 
feladatokat.  

Kelle Gergő elmondta, hogy Facskó Vince tudná vállalni a feladatokat a tanulmányai mellett, amit 

már bizonyítani is tudott a félévkezdésnél felmerült tantárgyfelvételi problémákkal. Hozzátette 

még, hogy Facskó Vince jó tulajdonságai remekül ki tudják őt egészíteni, valamint bízik benne a 

versenyszellem és mentalitása miatt. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a tanulmányissá válás egy hosszú út, amit már Facskó Vince 
bizonyítani is tudott egy HK ZH megmérettetésen. Bízik benne, hogy még sokat tud fejlődni a 
területen, valamint személyiségileg is. 

Facskó Vince visszatért a terembe. (21:48) 

4.3.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Facskó Vince legyen a tanulmányi és oktatási 
bizottság vezető.  

A GHK titkos szavazáson 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-008/II./2022-2023. számú határozat) 
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5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten lezajlott a felsőbbévesek költözése. 

• Az ülést megelőző vasárnapig volt a kollégiumi pótfelételi jelentkezés határideje. 

• Az öntevékeny körök és szakosztályok vezetői a hét folyamán ki lesznek értesítve a külsős 
kollégiumi kártyákkal kapcsolatban. 

• Ki lettek értesítve a kollégisták a recepción maradt beérkező levelekkel kapcsolatban. 

• Megérkeztek a mentorok fegyelmi felelős kártyái.  

 
Agócs Norbert elmondta, hogy ő volt Lévai Imre helyett az ülést megelőző Mentor ülésen, ahol 
többek között a Mentor főzőversenyről, kollégiumi szabályokról és a fegyelmi tárgyalásokról 
beszéltek.  

5.2. Mentor főzőverseny támogatása 

Agócs Norbert elmondta, hogy a Mentor főzőverseny a harmadik oktatási héten lesz 
megrendezve, amit a Képviselet az elmúlt félévekben támogatott és ezt idén is meg szeretné tartani. 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy a Képviselet 50.000 forint összeggel támogassa a 
Mentor Gárdát a Mentor főzőverseny eseményre.  

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

(GHK-009/II./2022-2023. számú határozat) 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az Ösztöndíj Bizottsággal kapcsolatos ügyekről 

Szilvási Márton elmondta, hogy az ülést követő héten Külső Pályázati Bizottsági ülés várható. 

7. Szociális Bizottság 

Farkas Szidónia kérte a szociális bírálókat, hogy a pályázati időszak utolsó napjaiban többen 

vegyenek részt a személyes bemutatási időpontokban.   

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a regisztrációs heti programokról, rendezvényekről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten véget értek a regisztrációs heti programok és események. 

• Az második oktatási héttől kezdve KRB gyűlések várhatóak heti rendszerességgel. 

• Az ülést követő héttől kezdve el fog kezdődni a KRB tagtoborzás.  

Odus Máté elmondta, hogy az ülést követő napokban a Kari Rendezvény Bizottsági pályázati 
kiírásának előterjesztését fogja elkészíteni a 2022/23. tanév őszi félévére. 
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9. PR Bizottság 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy a Gépész Hírek hírlevél segítségével több mint 4000 

hallgatót lehet majd elérni a Gépészmérnöki Karon. 

10. Szponzor Csoport 

Odus Máté elmondta, hogy a Hays.hu megkereste a Képviseletet.  

11. Sport 

Horváth Marcell kérte a képviselőket, hogy az előzetes sport igényfelmérőt minél többen töltsék 

ki a belső csapépítő programok megszervezéséhez. 

12. Külügy 

12.1. Beszámoló az ERASMUS+ pótpályázatok eredményéről 

Nemoda Milán elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző napokban elbírálta az ERASMUS+ pótpályázatokat.  

• Az ülést követő héten Külügyi Bizottsági ülést szeretne tartani.  

13. Szakkollégiumi beszámoló 

13.1. Beszámoló a 2022. augusztus 29-ei GSZK SzakVezről  

Szilvási Márton elmonda a következőket: 

• Az ülést követő héten a GSZK tájékoztató estet fog tartani. 

• A félév során igyekeznek újraindítani a Szakkollégium versenycsapatát. 

14. Öntevékeny köri beszámoló 

14.1. Előterjesztés: Kármán Stúdió SZMSZ módosítás 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy az ülést megelőző napon a képviselőkkel átnézték és 

véleményezték a Kármán Stúdió Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet még nem találtak 

előterjeszthetőnek, így megkezdik az egyeztetést a Kármán Stúdióval.    

15. Egyebek 

15.1. Beszámoló a Gólyatanáccsal kapcsolatos aktualitásokról 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az ülés kezdésig 26 hallgató jelentkezett a 2022/23. tanév őszi félévére meghirdetett 
Gólyatanács programba. 

• Az első Gólyatanács foglalkozás a harmadik oktatási héten lesz megtartva.  
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15.2. Beszámoló a 2022. augusztus 30-i KIB ülésről 

Farkas Szidónia beszámolt a következőkről: 

• Az ülést megelőző héten Gulácsi Zsomborral részt vettek egy KIB ülésen. 

• Az ülést követő szerdai napon KIB workshop lesz megszervezve a rektori szünet napján. 

• A GPK Moodle felületén szoftver lista érhető el a hallgatók számára.  

Ülés vége: 23:50 

A következő ülés várható időpontja: 2022. szeptember 12. (hétfő) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 6. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


