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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. szeptember 12-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     

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: Stadler Elizabeth (KTK Stúdió leköszönő vezetője), Dros Bence (KTK Stúdió 

leendő vezetője), Mihályi Kristóf (KÖRET leköszönő vezetője), Nemes Balázs Boldizsár 

(KÖRET leendő vezetője), Inczeffy Pálma (Orvostechnika Szakosztály leköszönő vezetője), 

Bodnár Bence (Orvostechnika Szakosztály leendő vezetője), Wesniczky Albert (Hegesztési 

Szakosztály leköszönő vezetője), Simon Virág (Hegesztési Szakosztály leendő vezetője) 

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 Stúdió vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.1.3. Kérdések 

1.1.4. Szavazás 

1.2. KÖRET vezetőségváltás 

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.2.3. Kérdések 

1.2.4. Szavazás 

1.3. Orvostechnika Szakosztály vezetőségváltás 

1.3.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.3.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.3.3. Kérdések 

1.3.4. Szavazás 

1.4. Hegesztési Szakosztály vezetőségváltás 

1.4.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.4.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.4.3. Kérdések 

1.4.4. Szavazás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a Tisztújító Szavazás szervezéséről 

2.2. Beszámoló a HÖK ASZ véleményezésről 

2.3. Helyzetjelentés a GPK HÖK SZMSZ módosításáról 

2.4. Aktuális határidők, események 

2.5. Tanácsadó Testület tagság bővítése 

2.6. Alelnöki beszámoló 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. szeptember 8-i EHK ülésről 
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4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

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

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az ösztöndíjakkal kapcsolatos aktualitásokról 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022/23. tanév tavaszi féléves időszak lezárásáról 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a jövőbeli rendezvényekről 

10. PR Bizottság 

10.1. Beszámoló az aktuális PR ügyekről 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló az aktuális ügyekkel kapcsolatban 

12. Sport 

12.1. Beszámoló az Képviseleten belüli igényfelmérőről 

13. Külügy 

13.1. Beszámoló az aktuális külügyi ügyekről 

14. Szakkollégiumi beszámoló 

14.1. Beszámoló az aktuális ügyekről 

15. Öntevékeny köri beszámoló 

15.1. Beszámoló az aktuális ügyekről 

16. Egyebek 

16.1. Beszámoló a Gólyatanáccsal kapcsolatos aktualitásokról 

16.2. Egyebek 

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

megtartásra. 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-011/IV./2022-2023. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. KTK Stúdió vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a KTK Stúdió leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör elmúlt 

időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Stadler Elizabeth elmondta, hogy másfélig volt a kör vezetője, az eltelt időszakban szervezeti 
átalakuláson mentek keresztül, például felelősséggel járó pozíciókat hoztak létre. A rektori és a 
dékáni kabinettel jó kapcsolatot tudtak kialakítani és fenntartani. Az időszak alatt utánpótlásra is 
gondoltak, amire kellő időt fordítottak, hogy a kör rugalmassága és minősége fennmaradhasson. 
Hozzátette még, hogy a vezetőségi pozíció lemondása ellenére továbbra is ott fog maradni, hogy a 
kör működését segíthesse. 

Stadler Elizabeth megköszönte a Gépészkari Hallgatói Képviselet segítségét és támogatását az 
elmúlt időszakra nézve.  

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte a KTK Stúdió leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör jövőbeli 
terveit. 

Dros Bence elmondta, hogy a következő időszakban a létrehozott struktúrában szeretné tovább 
folytatni és vezetni a KTK Stúdiót. A körön belül szeretné, hogy az elvállalt feladatok kevesebb 
időt alatt valósuljanak meg, valamint mindenki azzal foglalkozzon, amivel szükséges egy projekt 
befejezéséhez. Jelenleg vannak próbásaik, akikből aktív tagokat szeretnének választani, illetve a 
közösséget tovább építeni. Hozzátette meg, hogy a GPK 150. évfordulóval kapcsolatos 
videóanyagot be szeretnék még fejezni ebben a tanévben és az egyetemen kialakított kapcsolatokat 
továbbra is fenntartani.  

1.1.3. Kérdések 

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

Agócs Norbert megkérdezte, hogy jelenleg mennyien vannak a körben. 

Dros Bence elmondta, hogy a körnek jelenleg 15 aktív tagja és 13 próbás tagja van. 

Stadler Elizabeth és Dros Bence elhagyták az ülést. (20:18) 

1.1.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Dros Bence legyen KTK Stúdió új 
vezetője.  

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-012/IV./2022-2023. számú határozat) 
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1.2. KÖRET vezetőségváltás 

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a KÖRET leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör elmúlt 

időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Mihályi Kristóf nem tudott megjelenni az ülésre, így szóbeli formában Nemes Balázs Boldizsár 
ismertette a kör elmúlt egy éves tevékenységét. 

” Az elmúlt egyévben az öntevékeny kör a honlapját és a kölcsönzési felületét tudta sikeresen fejleszteni és 
kialakítani. Próbásuk is rengeteg volt, emiatt volt lehetőségük tagokat felvenni. ”  

1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte a KÖRET öntevékeny kör leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 
jövőbeli terveit. 

Nemes Balázs Boldizsár elmondta, hogy az új kölcsönzési honlapukat szeretnék tovább 
fejleszteni, valamint blogokat készíteni és az Instagram közösségi felületüket fellendíteni.  

1.2.3. Kérdések 

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

Tóth Dániel megkérdezte, hogy az öntevékeny körben vannak-e más karról tagok. 

Nemes Balázs Boldizsár elmondta, hogy a VBK-ról, TTK-ról és a GTK-ról vannak nem 
gépészkaros hallgatók, akik még nem is kollégisták a Kármán Tódor Kollégiumban.  

Nemes Balázs Boldizsár megkérdezte, hogy a nem gépészkaros hallgatók hogyan tudnák 
elszámolni a közösségi pontjaikat.  

Lukács Bálint elmondta, hogy a közösségi pontokat a saját kari Hallgatói Képviseletük értékeli, 
így nekik szükséges szólni a tevékenységük érdekében. 

Nemes Balázs Boldizsár elhagyta az ülést. (20:23) 

1.2.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Nemes Balázs Boldizsár legyen KÖRET 
új vezetője.  

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-013/IV./2022-2023. számú határozat) 
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1.3. Orvostechnika Szakosztály vezetőségváltás 

1.3.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte az Orvostechnika Szakosztály leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse 

a kör elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Inczeffy Pálma elmondta, hogy másfél évig volt az elnöki pozícióban. Ez idő alatt sikerült egy 
projekt rendszert felépíteni és az elnökségi rendszert átalakítani. Sikerült még két tábort is 
megszervezni, ipari kapcsolatokat kialakítani, illetve az előadás és labor foglalkozásokat megtartani. 
Hozzátétté meg, hogy voltak próbásaik is, akikből többen is aktív tagokká váltak.  

1.3.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte az Orvostechnika Szakosztály leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a 
kör jövőbeli terveit. 

Bodnár Bence elmondta, hogy a vezetőség 15 pozícióból épül fel az utánpótlás vezetőséggel 
együtt, amit a jövőben meg is akarnak tartani. Az közeljövőben a szakosztályt egyetemi szintre 
szeretnék emelni, szakosztályként a Gillemot László Szakkollégiumba szeretnének csatlakozni, 
valamint az SZMSZ-üket szeretnék módosítani.  

1.3.3. Kérdések 

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

Kelle Gergő megkérdezte, hogy a körnek miért szükséges ilyen nagy számú vezetőséget felállítani.  

Bodnár Bence elmondta, hogy a szakosztálynak 70 tagja van, emiatt szükséges a nagy létszámú 
vezetőség.  

Inczeffy Pálma és Bodnár Bence elhagyta az ülést. (20:30) 

1.3.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bodnár Bence legyen Orvostechnika 
Szakosztály új vezetője.  

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-014/IV./2022-2023. számú határozat) 

 

 

 

 

 

 



  7 / 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 

 

1.4. Hegesztési Szakosztály vezetőségváltás 

1.4.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

Agócs Norbert megkérte a Hegesztési Szakosztály leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 

elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Wesniczky Albert elmondta, hogy két évig volt a szakosztály vezetője, amit az online világból 
kezdett meg. A kör létszáma kicsit csökkent a járványügyi helyzet miatt, de ennek ellenére tavasszal 
sikerült újra elindulni. Az időszakban részt vettek országos versenyen, ahol négy egyetem mérte 
össze a tudást, illetve cégekkel alakítottak ki közös együtt működést.  

1.4.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte a Hegesztési Szakosztály leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a 
körjövőbeli terveit. 

Simon Virág elmondta, hogy a labor foglalkozásokat továbbra is meg szeretné tartani heti hat 
órában, valamint vezetett foglalkozásokat és kibővített oktatásokat szeretne még tartani. A 
félévente megrendezésre kerülő sörpong bajnokságot továbbra is fenn szeretnék tartani három 
alkalommal. A G épületben hosszú idő után újra vetélkedőket és üzemlátogatásokat szeretnének 
szervezni. Hozzátette még, hogy a szakosztály vezetősége is megfiatalodott az elmúlt időszakhoz 
képest.  

1.4.3. Kérdések 

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

Agócs Norbert megkérdezte, hogy a szakosztálynak jelenleg mennyi tagja van. 

Simon Virág elmondta, hogy a 20 aktív tagból és általában 60 próbás tagjuk szokott jelentkezni. 

Wesniczky Albert és Simon Virág elhagyta az ülést. (20:35) 

1.4.4. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Simon Virág legyen Hegesztési 
Szakosztály új vezetője.  

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-015/IV./2022-2023. számú határozat) 
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2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a Tisztújító Szavazás szervezéséről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Tisztújításra való elektronikus jelentkezési határidő 2022. szeptember 14.  

• A Tisztújításra való papíralapú jelentkezési határidő 2022. szeptember 15.  

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

• A Tisztújító Szavazás 2022. szeptember 26. és 30. között lesz megtartva. 

2.2. Beszámoló a HÖK ASZ véleményezésről 

Agócs Norbert megköszönte a Képviselet hasznos hozzászólásait és segítségét, amit sikeresen 

továbbítani tudtak a vezetőséggel az Egyetemi Hallgatói Képviselet részére.  

2.3. Helyzetjelentés a GPK HÖK SZMSZ módosításáról 

Agócs Norbert kérte a Képviselet segítségét, hogy az ülést követő hetén folytassák a GPK HÖK 

SZMSZ mellékleteinek a véleményezését. 

2.4. Aktuális határidők, események 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A tematikus levelezőlistákra egyre több megkeresés érkezik a hallgatóktól, amelyeknek a 

megválaszolására kéri a Képviselet segítségét.  

• Kérte a képviselőket, hogy az Egyetemi Polgári Ismeretek prezentáció anyagit készítsék el 

a megadott határidőig.   

2.5. Tanácsadó Testület tagság bővítése 

Agócs Norbert elmondta, hogy bővíteni szeretné a Tanácsadó Testület Szili Ákos személyével, 
aki kari és egyetemi szinten, valamint szakmai tevékenységben is kimagasló volt.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Szili Ákos személyével bővüljön a Tanácsadó 
Testület.  

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-016/IV./2022-2023. számú határozat) 

2.6. Alelnöki beszámoló 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Kérte a képviselőket, hogy az ülés előtt mindképp küldjenek napirendi pontokat, valamint 

felkészültebbek és produktívabbak legyenek. 

• Az ülést követő napokban hétindító levél várható az aktuális heti feladatokkal és 

eseményekkel kapcsolatban.  
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3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. szeptember 8-i 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 2022/23. tanév őszi félévi tantárgyfelvételi időszakról 

Facskó Vince elmondta a következőket: 

• Az emelt matematika tantárggyal kapcsolatos problémák megoldódtak az ülést megelőző 

napokban egy sikeres kurzuslétszám bővítéssel.  

• Az ülést megelőző héten megtörtént az első fizika szintfelmérő számokérés az elsőévesek 

részére. 

4.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Tanulmányi teljesítményértékelési terv ellenőrzés várható az ülést követő szerdai napon.  

• Ebben a félévben rendszeresen, szervezett formában fognak menni a tanulmányi tippek.  

• Bizottsági ülések az ülést követő héten kezdődnek.   

• NEPTUN kérvény segédletek folyamatosan készülnek a bizottság tagok segítségével.  

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Külső kollégiumi kártyák igénylésével kapcsolatos tudnivalókat kiküldték a szakosztályok 

és öntevékeny körök számára.  

• Kollégiumi várólistát frissítettek a KEFIR felületén keresztül.  

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az ösztöndíjakkal kapcsolatos aktualitásokról 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten KPB ülésen vett részt, melyen az ISZTK ösztöndíjak adatkezelési 

tájékoztatóiról és a MŰEPER űrlapok véleményezéséről és átnézéséről esett szó. 

• Visszakapták a pályázati kiírásokat a HSZI-től. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2022/23. tanév tavaszi féléves időszak lezárásáról 

Landor Liliána távolléte miatt írásban kérte a szociális bírálókat, hogy az ülés után tartsanak 
közös bírást az irodában.  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális gazdasági ügyekről 

Mészáros Zita elmondta, hogy sikerült elszámolni az idei Gépészkari Nyári tábort, a bükkszéki 
Gólyatábort és a regisztrációs héten megszervezett Gólyahajó eseményt.  

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a jövőbeli rendezvényekről 

Odus Máté elmondta a következőket: 

• Az ülést követő napokban Kari Rendezvény Bizottsági pályázatot fog felküldeni 

véleményezésre. 

• Kérte a Képviselet segítségét, hogy jelöljenek Tiszteletbeli kollégistákat a Kollégista Avató 

rendezvényre.  

Pogácsás Panna elmondta, hogy a BME Nyílt Nap esemény jelenléti formában lesz a megtartva 
az Egyetem területén, amire a szakosztályokat és az öntevékeny köröket is fel szeretnék kérni az 
esemény megszervezéséhez. 

10. PR Bizottság 

10.1. Beszámoló az aktuális PR ügyekről 

Beyer-Dóczy András elmondta, hogy az idei 2022-es gépészkaros Facebook csoportokban 
elindultak a tagtorzót népszerűsítő bejegyzések a szakosztályok és az öntevékeny körök 
közreműködésével. 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Beszámoló az aktuális ügyekkel kapcsolatban 

Odus Máté megköszönte a jelentkezőknek a Szponzor Csoportba való jelentkezést. Az ülést 
követő hetekben további tájékoztatást fog küldeni az érdeklődők részére. 

12. Sport 

12.1. Beszámoló az Képviseleten belüli igényfelmérőről 

Horváth Marcell megköszönte a Képviselet által kitöltött csapatépítő igényfelmérőt, amik alapján 
már el tudja kezdeni a sportesemények és tevékenységek megszervezését a Képviseleten belül.  

13. Külügy 

13.1. Beszámoló az aktuális külügyi ügyekről 

Nemoda Milán elmondta, hogy az ülést követő hétfői napon 18:00 órától Külügyi Bizottsági ülést 
fog tartani. 
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14. Szakkollégiumi beszámoló 

14.1. Beszámoló az aktuális ügyekről 

Szilvási Márton elmondta, hogy az előző félévben módosított öntevékeny körök értékelési 
rendjéről szóló visszajelző kérdőív kitöltése lezárult a körök számára. A beérkezett véleményeket 
összesíteni fogják és a továbbiakban finom hangolni szeretnék ezek alapján az értékelési rendet. 

15. Öntevékeny köri beszámoló 

15.1. Beszámoló az aktuális ügyekről 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy a Zöld Egyetemmel kapcsolatban a Kármán Zöld Körrel fog 
egyeztetni a feladatok megvalósításához.   

16. Egyebek 

16.1. Beszámoló a Gólyatanáccsal kapcsolatos aktualitásokról 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A Gólyatanács program sorozatba a megadott határidőig 30 hallgató jelentkezett.  

• Az első foglalkozás az ülést követő hétfői napon lesz megtartva 20:00 órától. 

• A további foglalkozások ütemezésével kapcsolatban még egyeztetni az Utánpótlási 

Bizottsággal.  

16.2. Egyebek 

Nyilas Zoltán elmondta, hogy a 2022/23. tanév őszi félévre kiírt Szintfelelősi pályázat kiírására 
már 18 kollégista jelentkezett, aminek a határideje 2022. szeptember 16-a. 

Ülés vége: 22:39 

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

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 12. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


