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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. november 24-én 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     

Landor 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: a GHK hivatalos online kommunikációs csatornája 

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

hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 24.) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló az EHK üléséről (november 19.) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Közéleti és Gólya közéleti ösztöndíjak végleges eredménye 
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6. Szociális Bizottság 

7. Rendezvény Bizottság 

8. PR Bizottság 

9. Szponzor Csoport 

10. Külügy 

11. 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-113/XIX./2020-2021. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen az ülés 

emlékeztető vezetője? 

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

(GHK-114/XIX./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 24.) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A záróvizsgák online formában kerülnek megtartásra 

Richter Kristóf ezzel kapcsolatban megkérdezte Szenka Józsefet, hogy van-e további 

információja az elhangzott információval kapcsolatban. 

Szenka József elmondta, hogy január 25-én lesz a vonalhúzás, rá egy hétre kezdődik a félév, 

elképzelhető, hogy az MSc elsőévesek nem kerülnek be a Neptunba, és így a hallgatók nem tudnak 

felvenni specializációhoz tartozó tárgyakat a Neptun beállítása miatt. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Dékáni Tanácson felmerült oktatási problémák még nem 

oldódtak meg, de folyamatban van azok kivizsgálása. 

Agócs Norbert elmondta, hogy „Lézerfizika” című tárgyból a feltöltött előadások minőségét 

kifogásolták a hallgatók, „Gépszerkesztés alapjai”-ből egy oktató válaszideje miatt nem tudta egy 

hallgató időben leadni a házit. 

Tóth Ákos elmondta, hogy ezek megkeresések közvetlenül dr. Bihari Péter oktatási 

dékánhelyetteshez érkeztek be, így ő ezt az érintett tanszékvezetőknek továbbította. 

Richter Kristóf elmondta, hogy jövő hét csütörtökön Kari Tanács esedékes. Az ékező 

előterjesztéseket a GHK a következő rendes ülésén fogja tárgyalni, mivel azokat a Tanszékvezetői 

Tanács még nem véleményezte. 
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2. EHK  

2.1. Beszámoló az EHK üléséről (november 19.) 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Az ülés vendége volt Pekár Zoltán, aki beszámolt a HÖOK-on belül végzett 

tevékenységéről, valamint az online Educatio eseményről. 

• A HÖOK elkezdte szervezni az EFOTT-ot, bizakodóak a járványhelyzettel kapcsolatban. 

• Szili Ákos megkérdezte, hogy van-e információ arról, hogy milyen intézményekben 

várható a jövőben fenntartóváltás 

• A HÖOK megpróbálja elérni, hogy az Nftv.-be beleírni az alapítványi egyetemeken a HÖK 

jogait. 

• Az ülésen vendég volt Bódig Péter a GTK HK új elnöke. 

• Dovicsin Péter egyeztetett Péter Kingával. 

• A BME is segít az önkéntes tesztelésben az OMSZ-nek. 

Farkas Szidónia megkérdezte, hogy hogy áll a TJSZ új verziójának véleményezése. 

Lukács Bálint elmondta, hogy nem halad. 

Richter Kristóf megkérte az EHK képviselőket, hogy az EHK belül nyomatékosan kérjék, hogy 

az ilyen ügyek ne kallódjanak el. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Agócs Norbert elmondta, hogy a hétvége folyamán ellenőrzésre kerültek a vizsgarendek. 

Meglátása szerint kevesebb probléma merült fel, mint a korábbi félévekben. 

4. Kollégiumi Bizottság  

Kelle Gergő elmondta, hogy kiírásra kerültek a Neptunban a kollégiumi díjak visszatérítései. 

Richter Kristóf elmondta, hogy megigényelte az állandó dolgozói kártyákat. 

5. Ösztöndíj Bizottság  

5.1. Közéleti és Gólya közéleti ösztöndíjak végleges eredménye 

Fülöp Gergely elmondta, hogy a Közéleti és Gólya közélet ösztöndíjaknál, a keretösszeg emelésre 

került, mivel a Sport- és Szakmai ösztöndíjakban nem lehetett kikölteni az összegeket. Erre azért 

volt szükség, hogy megfelelő legyen a maradvány. 

Fülöp Gergely bemutatta a Közéleti és Gólya közéleti végleges eredmény tervezetét. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Közéleti ösztöndíj végleges eredményét? 

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

(GHK-115/XIX./2020-2021. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Gólya közéleti ösztöndíj végleges 
eredményét? 

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

(GHK-116/XIX./2020-2021. számú határozat) 

6. Szociális Bizottság 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a szerdai bizottsági ülésen a következő pályázási időszak 
lehetőségeiről lesz szó. 

Szenka József elmondta, hogy a következő időszakban nagy valószínűséggel Neptunon keresztül 
fog történni a pályázás. 

Richter Kristóf kérte az EHK képviselőket, hogy ne hagyják, hogy a szociális pályázatok ne 
legyenek komolyan véve. 

7. Rendezvény Bizottság 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Folyamatosan egyeztet a Kármán Stúdióval és a dékáni vezetéssel a nyílt heti honlap és a 

Nyílt Hét programtervével kapcsolatban. 

• Egyeztetett Aradi Petrával, aki a honlap elkészítésért felel. 

• Sajnos vannak olyan tanszékek, akik olyan tartalmakat is fel akarnak tölteni a honlapra, ami 

színvonalában nem felel meg az eseménynek. 

• Ismertette a GHK kérdezz-felelek műsor menetrendjét. 

Radácsi Kristóf megérkezett az ülésre. (21:24) 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Dékáni Tanácson is szóba került az a probléma, hogy bizonyos 
tanszékek nem együttműködők. 

8. PR Bizottság 

Kelle Gergő elmondta, hogy értesítette az öntevékeny körök vezetőit is a Kontúr honlap 
lehetőségéről, eddig azonban kevesen éltek vele. Igyekszik, hogy ez felület is „rutinná váljon” az 
öntevékeny köröknél. 

Kelle Gergő elmondta, hogy véleménye szerint a jövőben a Kontúrra átkerülhetne a GHK oldal 
közösségi része, de ezt még pontosítani kell, hogy hogy lenne optimális a felosztás. 

Lukács Bálint elmondta, hogy támogatja sz ötletet, ha a GHK jól meghatározza a határt a két 
honlap funkciója között. 



  5 / 5. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

Kelle Gergő elmondta, hogy hamarosan készül egy grafikai anyag a GHK online felületeinek 
eléréseiről, ami a későbbi szponzorációs megbeszéléseknél is hasznos anyag lehet. 

9. Szponzor Csoport 

Richter Kristóf elmondta, hogy a P&G megkereste a Dékáni Hivatalt együttműködés céljából. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy RedBull is megkereste a képviseletet, hasonló célból. 

10. Külügy 

Takács Attila elmondta, hogy vasárnap egyetemi szintű megbeszélés került megrendezésre. 
Valószínűleg külső bizottság fog alakulni az EHK vezényletével. 

Takács Attila elmondta, hogy egyeztetett Bezzeg Évával az alumni projektről. 

11. Egyebek 

Richter Kristóf megkérdezte Szenka Józsefet, hogy mikorra készül el a GHK tablója? 

Szenka József elmondta, hogy holnapra készen lesz. 

Ülés vége: 22:19 

A következő ülés várható időpontja: 2020. december 1. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: A GHK hivatalos online kommunikációs csatornája. 

Kelt: Budapest, 2020. november 24. 

………………………..………….. 
Bányász Gáspár 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Richter Kristóf 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


