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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. december 1-jén 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 online kommunikációs csatornája. 

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 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (december 1-i) 

1.2. Kari Tanács előterjesztések 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (november 26-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Általános beszámoló a kiköltözésről 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Általános beszámoló 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Nyílt Hét beszámoló 

8.2. GHK élő „Kérdezz-felelek” tervezet 

9.  Külügy 

10. Egyebek 

  

Richter Kristóf 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-117/XX./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (december 1-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Dékán és a dékánhelyettesek nagyon elégedettek a nyílt hét megszervezésével. 

• December 3-án lesz Kari Tanács, melyre a Kari Tanács tagjai hivatalosak. 

• A Kari Tanácson szokásos szavazások a NEPTUN rendszeren keresztül lesz lebonyolítva. 

Landor Liliána megérkezett az ülésre. (20:14) 

Endrész Roland javasolta Landor Liliánát a mai ülés emlékeztető vezetőjének. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja Landor Liliánát a 2020. december 1-i ülés 
emlékeztető vezetőjének? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-118/XX./2020-2021. számú határozat) 
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1.2. Kari Tanács előterjesztések 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Megbeszélésre kerültek a Kari Tanács öt előterjesztése. 

Agócs Norbert vázolta a Kari Tanács tanulmányi témájú előterjesztéseit: 

• Javaslat. érkezett egy új angol nyelvű specializáció létrehozására a Gépészeti modellezés 

mesterképzésen.  

• Javaslat érkezett az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak 

mintatantervének módosítására. 

• Javaslat érkezett a Mechatronikai mérnöki alapképzési szak mintatantervének módosítására. 

Ezt a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsága is támogatta.  

• Javaslatot terjesztettek elő az MM Tanszék záróvizsgabizottságainak elnökeire, mivel lejár 

a megbízatásuk. 

Pogácsás Panna megkérdezte, hogy kell-e valamilyen különbözeti vizsgát tenni, ha valaki ezen a 
Gépészeti modellezés mesterképzésen szeretné folytatni a tanulmányait? 

Szenka József elmondta, hogy csak gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki alapképzési 
szakokról lehet különbözeti vizsga nélkül ezt a mesterképzést választani. 

 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (november 26-i) 

Szenka József beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Agócs Norbert javasolta, hogy a 14. oktatási hét végén, pénteken legyen a következő 

TVSZ felkészítő. A képviselők egyetértettek ezzel a javaslattal. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Általános beszámoló a kiköltözésről 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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• Richter Kristóf utánajárt annak, hogy a HK tömbhöz kaphatnak-e a GHK képviselői 

bejárási engedélyt és mágneskártyát képviseleti teendők ellátása céljából. Még nem érkezett 

válasz.  

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Általános beszámoló 

Endrész Roland elmondta a következőket:  

• Dokumentálásra kerültek az ösztöndíjak, minden pályázat esetén határidőre elkészült a 

dokumentáció.  

• A dokumentációt egyelőre csak online, illetve digitális formában tudták elkészíteni.  

• Megköszönte a segítséget Fülöp Gergelynek és Kelle Gergőnek.  

• A tanulmányi ösztöndíj korrekciója is lezárult, a tegnapi napon feltöltésre kerültek az utolsó 

kifizetési listák. 

• Hamarosan megrendezésre kerül egy ösztöndíj bizottsági ülés, melyen az időszak 

tanulságait szeretné tárgyalni. 

Szenka József elmondta, hogy a TDK ösztöndíjakkal kapcsolatosan félreértés történt, de 
megoldódott a probléma.  

Endrész Roland elmondta, hogy a TDK GHK különdíjak a GHK kereteiből kerülnek kifizetésre, 
azonban az EHK dokumentálj az ösztöndíjakat. A különdíjazottakat a KTDB választja. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Általános beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Frissítették a TJSZ megfelelő paragrafusait. 

• Elmondta, hogy fog küldeni egy Doodle-t, amiben felméri a bizottsági tagok ráérését a 

pályázási időszak előtti felkészülések ütemezésére. 

• A szorgalmi időszak végéig szeretné, ha a bizottsági tagokkal felfrissítenék a pályázással és 

bírálással kapcsolatos ismereteket és tudnivalókat. 
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7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló 

Lukács Bálint elmondta, hogy a kari öntevékeny körök eszközbeszerzési pályázataival 

kapcsolatban hamarosan közöl információkat az öntevékeny körök vezetői felé.  

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Nyílt Hét beszámoló 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Szeretne a Képviselet segítségét kérni a Nyílt Héttel kapcsolatos teendők ellátásában. 

• Otthonról is végezhető a segítség. 

• Beszámolt a Nyílt Héttel kapcsolatos további tudnivalókról. 

8.2. GHK élő „Kérdezz-felelek” tervezet 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Szükség van moderátorokra az élő adás során. Kérte, hogy jelentkezzenek képviselők erre 

a feladatra. 

• Megkérte a képviselőket, hogy a „Kérdezz-Felelek” programhoz gyűjtsenek össze 

kérdéseket, amelyek szerintük hasznosak egy leendő hallgató számára, valamint gyakran 

ismételtek szoktak lenni a Nyílt Nap során. 

• A Dékán Úr nagyon elégedett volt a nyílt hét lebonyolításával, megköszönte a Képviselet, 

a Kármán Stúdió és a többi szervező munkáját. 

Lukács Bálint javaslatot tett az élő adás lebonyolításával kapcsolatban. 

Radácsi Kristóf megköszönte a szervezésben résztvevők munkáját. 

9.  Külügy 

Takács Attila elmondta a következőket: 

• 8 darab munkacsoport fog dolgozni egy külügyi projekten. 

• A projektről: 8 kar közötti egyetértés, egységesség, készségfejlesztő, pályaorientációs 

feladatokat ellátó. 

• Fontos cél a külföldi és hazai hallgatók közelebb hozása egymáshoz, ehhez szükség van 

elsősorban az EHK segítségére, de a KHK-k segítsége is jól jön. 

• Február végére kész lesz a projektalapító okirat is, szeptemberben pedig elkezdődhet a 

próbaműködés. 

 



  6 / 6. 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 

 

10. Egyebek 

 

Szenka József érdeklődött, hogy szeretnénk-e egymásnak kedveskedni egy kis ajándékozással az 
ünnepek közeledtével.  

Richter Kristóf elmondta, hogy az elnökségnek már van elképzelése a személyes élmények 
pótlására online formában a pótlási hét végén, azonban a szokásos ajándékozás idén elmarad.  

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Szünetel a HK ZH felkészítő sorozata, hogy mindenki tudjon kellően fókuszálni a 

tanulmányaira. A felkészítők anyagait tartalmazó gyűjteményt frissíti az aktualitásokkal. 

• Szeretne az év végén minden képviselővel egy személyes beszélgetést szervezni online 

formában. 

 

 

 

Ülés vége: 22:15 

A következő ülés várható időpontja: 2020. december 8. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2020. december 1. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


