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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. január 5-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 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 (január 5-i) 

1.2. Trello 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (december 17-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB ülés meghívás 
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3.2. Tanulmányi aktualitások 

3.2.1. Hallgatói levelek 

3.2.2. Egyéb aktualitások 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1 Beszámoló KKB ülésről 

4.2. Általános beszámoló 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Papír alapú pályázatok áthelyezése NEPTUN rendszerre 

6. Szociális Bizottság 

6.1. KSZB ülés beszámoló 

6.2. Aktualitások 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a KRB jelenlegi helyzetéről 

9. Külügy 

9.1. Beszámoló külügyi megbeszélésről 

9.2. Aktualitások 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Féléves beszámolók bekérése 

11. Egyebek 

  

 

 

Richter Kristóf bejelentette, hogy Endrész Roland lemondott emlékeztetővezetői posztjáról, 
emiatt megüresedett a poszt. Megkérdezte, hogy ki szeretne jelentkezni az emlékeztetővezetői 
posztra? 

Landor Liliána jelentkezett, hogy szeretne emlékeztetővezető lenni. 

Richter Kristóf megkérdezte Landor Liliánát, hogy mik a motivációi. 

Landor Liliána elmondta, hogy az utóbbi időben sokat foglalkozott emlékeztető írással és 
megtetszett neki. Szeretne valami felelős pozíciót és úgy gondolja, hogy ezzel aktívabban be tudna 
kapcsolódni a Képviselet munkájába. 

Farkas Szidónia megkérdezte, megtörtént-e a szükséges tudásátadás. 
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Landor Liliána elmondta, hogy véleménye szerint Endrész Roland sikeresen átadta a tudást, 
amely szükséges az emlékeztetők vezetéséhez.  

Bányász Gáspár és Lukács Bálint megérkeztek az ülésre. (20:12) 

 

Landor Liliána elhagyta az ülést. (20:13) 

Farkas Szidónia átvette az emlékeztető vezetését. 

 

Radácsi Kristóf elmondta: örül, hogy Landor Liliána nem vesztette el motivációját az Alakuló 
Ülésen. Elvállalta az emlékeztő vezetését, illetve Farkas Szidóniával megkezdték a szociális 
területen a pozícióátadás előkészítését, mely mutatja, hogy komolyan részt vesz a GHK 
munkájában. Ezek alapján kéri a képviseletet, hogy támogassák Landor Liliánát. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy az elmúlt időben Landor Liliána sokat foglalkozott a posztra 
átvételével és látja rajta, hogy örömmel végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Tóth Ákos megkérte a képviseletet, hogy segítsék Landor Liliánát a poszt átvételével 
kapcsolatos kezdeti nehézségekben. 

 

Landor Liliána visszatért az ülésre. (20:17) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy ezentúl Landor Liliána legyen a GHK 
üléseinek emlékeztetővezetője? 

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

(GHK-134/XXIV./2020-2021. számú határozat) 

 

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-135/XXIV./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (január 5-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Lezárult a Schönherz kollégiummal kapcsolatos ügyek egy része, különböző büntetéseket 

kaptak az érintett hallgatók. 

• Záróvizsgákról is szó esett. 

• Értékelték a Nyílt Hetet, illetve bővítik a Nyílt Hét oldalát és pályaorientációs oldallá fogják 

alakítani. Ezzel kapcsolatban kereshetik a Képviseletet. 
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• Az előző évekhez képest kevesebb doktorandusz hallgató jelentkezett. Szeretnék 

népszerűsíteni a kar képzéseit, ezért a PR oldalt erősítenék további YouTube és Facebook 

hirdetések formájában. 

• Kérdésként felmerült, hogy az OTDK dolgozatot elfogadják-e záródolgozatnak. 

• Az OTDK szélessávú internetkapcsolatot igényel, ami nem minden hallgatónak áll 

rendelkezésére, ezért tanszéki termeket fognak erre a célra felkínálni. 

• Elkezdődik a V1 épület és a Goldmann György téri munkálatok tervezése. 

• Gazdaság terén szó esett az SAP rendszer átállásról. 

• Megtörtént a Kari Tanács adatainak elemzése, eredmények átbeszélése. 

• Stratégiai értekezletet szerveznek, kari vezetői összeülést január 13-án, melyen a Képviselet 

vezetése és a Képviselők is részt vesznek. 

 

1.2. Trello 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A héten elkezdődik a korábban már sokszor említett Trello használata, amely egy 

projektmenedzsment alkalmazás és a Képviselet munkájának ütemezésében nyújt 

segítséget, rendkívül rugalmas felület és rengeteg jó funkcióval rendelkezik. 

• Modrovics Gergő csütörtökön fogja küldeni a Képviselőknek a kezdeti teendőket. 

Richter Kristóf elmondta, a következőket: 

• Szeretne visszajelzést kapni a képviselet tagjaitól, hogy jó úton halad-e az elnökség munkája. 

• Szeretné megkérdezni a Képviselet véleményét a jelenlegi elnökségről. Mindezt anonim 

kérdőív formájában, amely nem kötelező. 

• Ezenkívül pedig szeretne online formában minden Képviselővel személyesen is beszélni. 

Ezzel kapcsolatban kéri, hogy a Képviselet tagjai őszintén mondják el a véleményüket 

annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják együtt folytatni a közös munkát és az 

esetleges konfliktusok feloldhatókká váljanak. 

• HK ZH hamarosan teljesen végleges lesz, az időpontjáról pedig a kormány január 11-i 

bejelentése után lehet többet tudni. 

• A következő heti GHK ülés elején Agócs Norbert által készített kvíz formájában tehet 

mindenki számot a Tanulmányi és Oktatási résszel kapcsolatos tudásáról. 

Lukács Bálint elmondta, ha nem lehet jelenléti formában megtartani a HK ZH-t, akkor 
valószínűleg semmilyen formában nem kerül megrendezésre. 
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2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (december 17-i) 

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

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KOB ülés meghívás 

Agócs Norbert elmondta, hogy KOB ülésen való részvételi szándékukat jelezzék felé a képviselők. 

3.2. Tanulmányi aktualitások 

3.2.1. Hallgatói levelek 

Agócs Norbert elmondta, hogy az utóbbi időkben rengeteg hallgatói megkeresés érkezett a 
Képviselet felé, melyeket sikeresen megválaszoltak. 

3.2.2. Egyéb aktualitások 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Tanulmányi és Oktatási Bizottság átnézte a TVSZ-re vonatkozó módosítási javaslatokat 

és támogatandónak tartják őket. 

• Tóth Ákossal online formában megbeszélést tartottak az ARA Tanszékkel. 

• Pénteken szeretné megtartani a következő TVSZ felkészítőt a képviselőknek. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1 Beszámoló KKB ülésről 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy bemutatkoztak a karok kollégiumi referenseinek az EHK 

kollégiumi referens jelöltjei. 

4.2. Általános beszámoló 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A mentorpályázatok lezárulta után szeretné meghallgatni a jelölteket. A jelentkezők 

meghallgatása során számít a Képviselet segítségére. 

• Frissítette a KEFIR-ben a pályázati űrlapokat, pár apró változás történt. 

• Jelenleg még nem lett elfogadva a KFP és KFSZ. Amint ez megvalósul, értesíteni fogja a 

Képviseletet. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Papír alapú pályázatok áthelyezése NEPTUN rendszerre 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• Ismertette a jelen féléves tapasztalatokat a NEPTUN-os és a rendkívüli helyzet miatt 

kialakult pályázásról. 

• Bemutatta az előnyeit és a hátrányait a NEPTUN-os pályázásnak. 

• Átállás esetén szeretne egyeztetni a következő félévvel kapcsolatosan a bírálókkal. 

Lukács Bálint elmondta, hogy szerinte fontos az Ösztöndíj Bizottság vezetőinek véleménye. 
Elmondta az érveit és ellenérveit a NEPTUN-os pályázással kapcsolatban.  

Szenka József elmondta, hogy a Képviselet tagjainak nincsen NEPTUN kliens hozzáférése, 
amely elengedhetetlen lenne a pályázatok kezelésével kapcsolatban. 

Radácsi Kristóf szerint a NEPTUN-os pályázás személytelensége miatt esetlegesen eltávolodik a 
Képviselet a hallgatóktól. 

Tóth Ákos elmondta, hogy a NEPTUN gyors a hallgatói ügyintézés tekintetében, azonban a 
hallgatói felület lehetőségei limitáltabbak. 

Fülöp Gergely megköszönte a képviselőknek, hogy véleményeikkel segítik az Ösztöndíj 
Bizottság munkáját. Elmondta, hogy az új információk ismeretében nem sietné el a teljes átállást, 
így a tavaszi félévben még megtartaná a papír alapú pályázást a mellékletekkel rendelkező 
pályázatok esetében. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. KSZB ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• December 23-án egy e-mail formájában részletesen beszámolt az ünnepek előtti KSZB 

ülésről. 

• A készülőben lévő Igazoláslistát véleményezte a Szociális Bizottság tagjaival. Ezzel 

kapcsolatban egyeztetést folytat még az EHK Szociális referense. 

• KSZB-s projektekben vesznek részt, közösen más karok szociális referenseivel. 

Szenka József elmondta, hogy a NEPTUN-os pályázáshoz speciális jogokra lenne szükség a 
szociális pályázásnál. 

6.2. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Küldött e-mail-t a kezdeti teendőkről és a felkészítésről a szociális bírálónak. 

• A Képviselők ráérése függvényében szeretné megtartani a következő TJSZ felkészítőt. 
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7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Általános beszámoló 

Gulyás Máté elmondta, hogy kiértesítették az öntevékeny köröket az eszközbeszerzési pályázatok 

eredményéről. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a KRB jelenlegi helyzetéről 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Nagyon nehéz és képlékeny időszak előtt áll az RB és a KRB is a pandémia helyzet miatt. 

• Párhuzamosan készülnek jelenléti és online események szervezésére. 

• A tavaszi félév eseményei közül a Kultúrhét és a Kármán Nap teljes mértékben 

megvalósítható online formában. 

• A Harmadoló Est és a Gyűrűavató viszont online formában értelmét veszítené, hiszen 

ezeknek az eseményeknek jelenléti formában a közösségben történő kikapcsolódás és 

szórakozás a lényege. 

• A Harmadoló Estre már van néhány alternatíva ötlet, amennyiben tavasszal nem lehetne 

megtartani. A Gyűrűavatót pedig mindenképpen pótolni szeretnék a járványhelyzet véget 

értével. 

• Megkezdődött a KRB szakmai felkészülése. Interaktívan igyekeznek bevonni az embereket, 

projektmunkák és mentorcsoportok jöttek létre ennek érdekében. Legfőbb feladatuk 

jelenleg, hogy a tavaszi félév rendezvényeit próbálják meg átültetni online formába. 

9. Külügy 

9.1. Beszámoló külügyi megbeszélésről 

Takács Attila elmondta a következőket: 

• Külföldi hallgatók megkereséseinek fogadása a karok feladata, azon belül pedig 

legfőképpen a külügyi referensé. 

• Megalakulnak az alumni projekt munkacsoportok és a következő hetekben el is indulnak, 

egy fő hallgatói delegálttal. A GHK-ból jelentkezett és bekerült Szenka József a 

készségfejlesztés munkacsoportba. 

9.2. Aktualitások 

Takács Attila elmondta, hogy elindult a jelenlegi Erasmus pályázási időszak. 
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10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Féléves beszámolók bekérése 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Elkészítette az öntevékeny köri beszámolókkal kapcsolatos pontozáshoz szükséges 

táblázatokat és a tervezetet. 

• Egy ülés keretében szeretné megbeszélni a pontozást, amely során kéri a képviselők 

együttműködését. 

11. Egyebek 

Modrovics Gergő elmondta, hogy megrendezésre kerül HSB ülés a közeljövőben. 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Praktikus lenne, ha a jelenlegi emlékeztetővezető vezetné a határozattárat, hiszen ez a kettő 

szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ezzel kapcsolatban előzetesen egyeztett már Landor 

Liliánával. 

• Folyamatosan zajlik a HK ZH felkészítő sorozata. 

 

Ülés vége: 22:10 

A következő ülés várható időpontja: 2021. január 12. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. január 5. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


