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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. október 20-án tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog    x  

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Endrész Roland szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulyás Máté szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Lándor Liliána szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog    x  

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Pogácsás Panna szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

2. EHK 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Aktualitások 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1.  Általános beszámoló 
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6. Szociális Bizottság 

6.1.  Általános beszámoló 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Aktualitások a Rendezvény Bizottság tevékenységével kapcsolatban 

8.2. „Nyílt hét” szervezése 

9. PR Bizottság 

9.1. Általános beszámoló 

10. Szponzor Csoport 

9.1. Általános beszámoló 

11. Hallgató Iroda 

12. Öntevékeny köri beszámoló 

13. Egyebek 

 

Richter Kristóf 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-095/XI./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A mai Dékáni Tanács elmaradt. 

• Az elnökség elkezdte kidolgozni a HK ZH-ra való felkészítés, illetve jutalmazás 

koncepcióját. 

• Szeretné felkérni Farkas Szidóniát, Endrész Rolandot, Radácsi Kristófot, Agócs 

Norbertet és Szenka Józsefet az adott területekre való felkészítésre. 

• Szeretne egy ülést tartani az adott személyekkel. Ennek részleteiről később jelentkezik.  
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2. EHK  

 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (október 15-i) 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Vezetői értekezletről volt szó. 

• Október 23-i megemlékezés kerül megtartásra, online formában. 

• Személyes egyeztetések folynak az EHK elnök és a KHK elnökök között. 

• Kialakultak a kari gólyatáborok végleges költségvetései. 

• Lezárult a szociális ösztöndíjak végeredményére vonatkozó jogorvoslati időszak. 

• Lukács Bálint beszámolt a HÖOK hétvégének költségvetéséről. 

• EHK alumni találkozó kerül megszervezésre. 

• Lukács Bálint 13-3-1 (igen-nem-tartózkodás) arányban az EHK gazdasági referense lett. 

• HÖOK közlemény került megszavazásra. A közlemény lényege az, hogy a szervezet 

felszólítja a az ITM-et arra, hogy foglalkozzon a hallgatók helyzetével. 

• A HÖOK el szeretné érni azt az Nftv. változást, hogy az Nftv. ne csak az állami 

intézményekre vonatkozzon, hanem modellváltó intézményekre is. 

• HÖK ASZ módosítás van folyamatban, a mostani tervezet elérhető a belső listán. 

Mrkobrad Nikola megérkezett az ülésre: 20:30 

2.2. Grafikus kör vezetőségváltás 

Mrkobrad Nikola elmondta, hogy az utóbbi időben kevesebb tevékenységük volt, mert kevesebb 
a kari rendezvény.  

Farkas Szidónia megkérdezte, hogy van e külsős megkeresésük? 

Mrkobrad Nikola elmondta, hogy nem igazán van, kivéve a Dékáni Hivatalt. 

Szenka József megkérdezte, hogy hány aktív, valamint hány próbás tagjuk van? 

Mrkobrad Nikola elmondta, hogy számos próbásuk van, de dinamikusan csökken a számuk, 
valamint jelenleg 11 aktív tagjuk van. 

Modrovics Gergő megkérdezte, hogy szükségük van-e ajánlásra a Dékáni Hivatalnál? 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy milyen szoftvereket használnak a tevékenységükhöz? 

Mrkobrad Nikola elmondta, hogy főként Photoshopot, illetve Illustratort használnak. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy szeretnének-e csatlakozni a MŰSAJT-hoz, ugyanis jó lehetőség 
különböző szoftveres támogatáshoz? 

Mrkobrad Nikola elmondta, hogy szívesen tájékozódna erről a lehetőségről. 

Mrkobrad Nikola sok sikert kívánt Mrkobrad Nikola. 

Mrkobrad Nikola elhagyta az ülést. (20:36)  
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Mrkobrad Nikola legyen a Grafikus 
kör új vezetője? 

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

(GHK-096/XI./2020-2021. számú határozat) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Aktualitások 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• A Polimertechnika Tanszék, valamint a MOGI is küldött TTT javaslatokra válaszokat. 

• Elkezdődött a TVSZ felkészítő a HK ZH-ra. 

• A záróvizsgák lebonyolítása valószínűleg megoldható januárban. 

• A Polimertechnika Tanszék egyes tárgyain a laborgyakorlatok után végeznek 

részteljesítményértékelést, nem pedig előtte, ami TVSZ szerint nem szabályos, azonban 

csak így tudnak megfelelni a járványügyi intézkedéseknek. 

• A Műszaki kémia laborgyakorlatait nem a neptun szerin kiírt időpontban tartották, emiatt 

több hallgatói is késedelmesen adta le a jegyzőkönyvét.  

A GHK megvitatta a felmerült problémákat. 

Szenka József elmondta, hogy megérkezett a kérdőív kiértékelése, javasolja a kari szintű 

részletesebb kiértékelést. 

Tóth Ákos elmondta, hogy lezajlott az első TVSZ felkészítő, kéri, hogy aki nem vett részt, az 

pótolja, valamint csinálja meg a kiadott kérdőívet. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A mentoroknak kell kontaktkutatást végezni, azonban ezt nem szerették volna saját 

telefonnal megoldani. A HSZI megtagadta a mentorok igényét. 

• A mentorok szeretnék a GHK segítségét kérni ezzel az üggyel kapcsolatban. 

A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket. Közös vélemény alapján támogatásra kerülnek a 

mentorok. 

• Elindult a kollégiumi teremfoglalás.  
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5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1.  Általános beszámoló 

Endrész Roland elmondta, hogy továbbra sem érkeztek meg a pályázati kiírások, jelenleg 

alternatív megoldásokat keres. 

Fülöp Gergely ismertette a bizottsági ülések állandó időpontját. 

6. Szociális Bizottság 

6.1.  Általános beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• A kollégiumi szociális pontrendszert vizsgálták át az idő nagy részében a múlt heti bizottsági 

ülésen. 

• A szociális időszakkal kapcsolatos kérdőív került kiértékelésre. 

• A kérdőív eredménye került átbeszélésre. A kérdőív eredménye nagyrészt pozitív volt, 

azonban a hiányosságok is megmutatkoztak.  

• Igyekeznek tanulni az elmúlt tapasztalatokból.  

• Pályázati kiírás, igazoláslista és egyéb dokumentumok kerülnek felülbírálásra.  

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló. 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• A Kollégista avatóra rendelt poharak hamarosan megérkeznek. 

• Előterjesztette az öntevékeny körök támogatására szolgáló pályázati kiírást. 

Richter Kristóf elmondta, hogy alapvetően hosszabb időszakok szoktak rendelkezésre állni az 

öntevékeny körök számára, azonban az eddigi központi gazdasági problémák miatt később kerül 

kiírásra a pályázat. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a pályázatok elbírálása Mindenszentek környékére esik, így 

figyelembe kell venni, hogy a GHK tagjai nem mind lesznek elérhetők. 

Farkas Szidónia elhagyta a termet. (21:32) 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja az öntevékeny körök támogatására szolgáló 

pályázati kiírást a prezentált módon? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-097/XI./2020-2021. számú határozat) 
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Farkas Szidónia visszatért a terembe. (21:36) 

Gulyás Máté elmondta, hogy a HK hétvége helyszínének lefoglalása folyamatban van, valamint a 

mai napon Endrész Rolanddal is egyeztetett a maszkok rendelésével kapcsolatban. 

Modrovics Gergő megkérdezte, hogy támogatja-e a GHK azt, hogy külön leadott igénylés nélkül 

is elfogadjuk a nyomtatási igényeket? 

A GHK elfogadta a javaslatot. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Aktualitások a Rendezvény Bizottság tevékenységével kapcsolatban 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• A Jeges Esttel kapcsolatban a Magyar Kanadai Hoki klubbal folytatott egyeztetések 

akadályban ütköztek. 

• Tiszteletbeli kollégistákra tett javaslatokat: 

o Kántor Tamás 

o Tóth Amanda 

o Gulácsi Balázs 

o Okolicsányi Péter 

o Szénási András 

A GHK megvitatta a felmerült javaslatokat és problémákat. 

• Egyeztetett a TTK HK-val, szeretnének részt venni a programon. 

8.2. „Nyílt hét” szervezése 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Egyeztetéseket folytatott a tanszéki vezetőkkel, valamint a KTK Stúdióval a szervezéssel és 

a programokkal kapcsolatban. 

• Szeretné megkérni a GHK-t arra, hogy a rendezvényre legyenek megvalósult koncepciók a 

GHK megjelenésére. 

• Minden nap szeretnének új tartalmat közölni majd a hét folyamán. Ez lehetőséget ad a 

GHK-nak arra, hogy napi kérdezz-felelek szekciót közöljön a középiskolás érdeklődők 

számára. 

• Szeretne kérni két embert arra, hogy az előre gyártott anyagokban képviselje a kart. 

Modrovics Gergő megkérte Richter Kristófot, hogy kérdezze meg a Dékáni Hivatalt az 
Educatioval kapcsolatos állásponttól. 

Lukács Bálint elmondta, hogy mindenképpen megrendezésre kerül az Educatio, legrosszabb 
esetben online lesz.  
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9. PR Bizottság 

9.1. Általános beszámoló 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A tegnapi bizottsági ülésen felmerült a GHK bemutatkozó videójának leforgatása. 

10.  Szponzor Csoport 

9.1. Általános beszámoló 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Egyeztetéseket folytatott támogatókkal. 

• Új, online hirdetési formát is bevezetne a támogatók számára. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a HAAS képviselőjével fognak egyeztetést folytatni, ami jó 

lehetőség lesz arra, hogy a GHK megtudja, mik az elvárások egy nagyobb cég támogatásának 

elnyeréséhez. 

11. Hallgató Iroda 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy haladt-e a hallgatói iroda fejlesztése? 

Szilvási Márton elmondta, hogy már lemérte a szükséges méreteket, hamarosan megkezdi a 

beszerzést. 

12. Öntevékeny köri beszámoló 

Modrovics Gergő elmondta, hogy minél hamarabb szükséges átvizsgálni a GHK-nál lévő 

SZMSZ-eket az öntevékeny körök megfelelő működése érdekében. 

13. Egyebek 

Endrész Roland elmondta, hogy Kelle Gergővel megbeszélésen vettek részt a BME Z10 nevű 

szervezettel. Jó lehetőségek rejlenek a további egyeztetésekben. 

Szenka József javaslatot tett, miszerint a bizottsági ülések időpontját szükséges lenne a belső 

levelezési listán közzé tenni. 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Az ÉMK HK-val tartott közös vacsora időpontja november 11. 

• Készíteni fog egy olyan táblázatot, melyben összegyűjtésre kerülhetnek az egyetemi 

szervekkel kapcsolatos problémák. 
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Ülés vége: 22:51 

A következő ülés várható időpontja: 2020. október 27. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. október 20. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 

 


