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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. február 9-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. 

Az ülés vendégei: Gergely Dániel, Nádasi Kristóf, Stadler Elizabet és Lovas Levente 

 

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. Öntevékeny köri beszámoló 

1.1. Számítástechnika Szakosztály vezetőváltás 

1.2. KTK Stúdió vezetőváltás 

2. Vezetői beszámoló 

2.1. Dékáni Tanács beszámoló (február 9-i) 

3. EHK 
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3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 4-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Aktualitások 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló KPB ülésről 

6.2. Aktualitások 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Aktualitások 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Aktualitások 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gépész Nyílt Nap beszámoló 

9.2. Gépész Honfoglaló Bajnokság 

9.3. Kulturális és Szakmai Hét 

10. PR Bizottság 

10.1. Aktualitások 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Aktualitások 

12. Külügy 

12.1. Aktualitások 

13. 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-156/XXXIII./2020-2021. számú határozat) 
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1. Öntevékeny köri beszámoló 

Richter Kristóf köszöntötte az ülés vendégeit, Gergely Dánielt, Nádasi Kristófot, Stadler 
Elizabetet és Lovas Leventét. 

1.1. Számítástechnika Szakosztály vezetőváltás 

Gergely Dániel elmondta, hogy az utóbbi két és fél évben ő vezette a Szakosztályt. Igyekeztek 
modernizálni a 21. század mintájára. Elmondta, hogy körülbelül 20-30 szervert átvittek 
konténerizációs alapokra, mindeközben pedig projektmenedzsment rendszert vezettek be. 
Köszöni a GHK-nak az együttműködést. 

Richter Kristóf megköszönte a Szakosztályban végzett munkáját. 

Nádasi Kristóf veszi át a Szakosztály vezetését. Elmondta, hogy a KTK internethálózatát 
szeretnék fejleszteni és egy új verziót elkészíteni az elkövetkezendő időszakban. Tervei szerint 
folytatná a Szakosztály a már megkezdett konténerizációt a könnyebb kezelhetőség és 
jövőbiztosság érdekében. 

Bányász Gáspár elmondta, hogy az elmúlt években jó kapcsolatot ápolt a Szakosztály a Mentor 
Gárdával, reméli, hogy ez a jövőben is így marad. 

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy a Szakosztály tagjai közül a tavaszi időszakban hányan 
terveznek beköltözni a kollégiumba. Érdeklődött, hogy távolról is el tudják-e végezni a 
feladatokat. 

Nádasi Kristóf elmondta, hogy pár tagjuk beköltözik a kollégiumba, de távolról is el tudják látni 
a feladatokat. Elmondta, hogy új logója lett a Szakosztálynak, amelyet bele szeretnének foglalni az 
SZMSZ-ükbe is. 

Richter Kristóf sok sikert kívánt a Szakosztály vezetéséhez. 

Radácsi Kristóf megköszönte a KTK szobafoglaláskor fellépő nehézségek gyors és eredményes 
orvoslását a Szakosztálynak. 

Tóth Ákos megérkezett az ülésre. (20:13) 

1.2. KTK Stúdió vezetőváltás 

Lovas Levente elmondta, hogy 2018. februárjától vezette a KTK Stúdiót. Szerinte hatalmas 
fejlődést értek el az elmúlt években. A kapott eszköztámogatás felhasználásával lehetőségük nyílt 
a fejlődéshez, az előrelépéshez. Sikeres időszakot zártak, hiszen a közreműködésükkel 
elkészülhetett a GPK imázsfilmje és a Gólyatáborokban is biztosították a technikai jellegű 
dolgokat. 

Stadler Elizabet elmondta, hogy a KTK Stúdió jelenlegi vezetőjeként szeretné megtartani a 
minőségi fejlődést. Az utánpótlásképzésre fektetnek most nagy hangsúlyt. Ezenkívül egy belső 
szervezeti átalakításon esik át az öntevékeny kör, kiterjesztik a vezetői szerepet a vezető 
helyettesére is. Elmondta, hogy másfél évig tervez a Stúdió vezetője lenni. 

Richter Kristóf megköszönte Lovas Leventének a munkáját és sok sikert kívánt Stadler 

Elizabetnek. 

 

Gergely Dániel, Nádasi Kristóf, Stadler Elizabet és Lovas Levente elhagyták az ülést. (20:30) 
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Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy Nádasi Kristóf legyen a Számítástechnika 
Szakosztály új vezetője? 

 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-157/XXXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy Stadler Elizabet legyen a KTK Stúdió új 
vezetője? 

 

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

(GHK-158/XXXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a 2020/21. tanév január 1-31. időszakra vonatkozó GHK 
ösztöndíj eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja a 2020/21. tanév január 1-31. időszakra vonatkozó 
GHK ösztöndíj eredményét. 

 

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

(GHK-159/XXXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Dékáni Tanács beszámoló (február 9-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Rektori lakhatási kérvényeket nyújtottak be a hallgatók. 

• Gépészkari Podcast sorozatot szeretnének indítani. 

• Pro Juve díjat 5 oktató, személy el tud nyerni a karon, nagy elismerés. 

3. EHK  

3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 4-i) 

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

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2020
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4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Ebben a félévben is lehet aszinkron és szinkron órákat tartaniuk az oktatóknak, viszont 

kötelező az órákat rögzíteni. 

• A kari álláspont szerint a jelenléti követelményeket továbbra sem lehet ellenőrizni az online 

oktatás során. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Aktualitások 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Kiosztották a tavaszi félévre a kollégiumi férőhelyeket. 

• A férőhelyosztást megelőzően kiosztották az úgynevezett „idegenlégiós”, karok közötti 

férőhelyosztás. 

• Mentorgyűlésen vett részt, ahol megbeszélték az új mentorok betanítását és az új 

beköltözőknek egy „infócsomag” kiküldését. 

• Készülőfélben az új mentortabló. 

• Szeretne egy köre-mailt küldeni a hallgatóknak, akik jelenleg más karosként költöznek be a 

KTK-ba. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló KPB ülésről 

Endrész Roland elmondta a következőket:  

• Szeretné ütemezni az ösztöndíjkiírások módosítását. 

• KPB naptár lett létrehozva, ahol a határidőket vezetik. 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Projekteket szeretnének csinálni. 

• Jelenleg a következő őszi félévre vonatkozó pályázati kiírásokkal foglalkoznak elsősorban. 

6.2. Aktualitások 

Endrész Roland elmondta a következőket:  

• Az ülést megelőző héten a tanulmányi ösztöndíjról beszéltek bizottsági ülésen. 
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• Szeretne néhány pályázati kiírást ellenőrizni. 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• A jelenlegi pályázati kiírások és az adatkezelési tájékoztatók módosításai vannak 

napirenden. 

• Remélhetőleg hamarosan elérhetőek lesznek a NEPTUN-ban is a kérvények. 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző nap lezárultak a bírálói vizsga, vele együtt 13 bíráló bírálhatja a kari 

pályázatokat. 

• Közösen bírálnak a bírálókkal, ezzel is segítséget nyújtva egymásnak. 

• Az elkövetkezendő hét intenzív lesz a bírálás szempontjából a rövid határidők miatt. 

• A legújabb bírálóknak NEPTUN kérvény kezelésről felkészítőt tartott. 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Aktualitások 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• Az ülést követő vasárnapig kell elküldeni az egész éves gazdasági tervezetet. 

• Szeretne az ülést követő pénteken bizottsági ülést tartani. 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Gépész Nyílt Nap beszámoló 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Főként a gépész és a mechatronika szak iránt érdeklődtek a diákok. 

• Szerinte, ha már néhány embernek tudtak segíteni, akkor érdemes volt megszervezni az 

online eseményt. 

9.2. Gépész Honfoglaló Bajnokság 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Jelenleg 34 jelentkező jelezte a részvételi szándékát. 
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• Nyereményekkel készülnek. 

• Szeretné meginvitálni a GHK tagjait is, amennyiben érdeklődnek. 

9.3. Kulturális és Szakmai Hét 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Folyamatos egyeztetés zajlik az előadókkal, néhánnyal már meg is egyeztek. 

• Az ülést követő nap véglegesítik az egész rendezvényt. 

• Kármán Napra grafikai tervek érkeztek a Grafikus Körtől. 

10. PR Bizottság 

10.1. Aktualitások 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Megköszönte a konstruktív hozzászólást és a részvételt az ülést megelőző nap PR bizottsági 

ülésén. 

• Naptár funkció elkészítésével foglalkozik a KONTÚR oldalon. 

• Az álláskeresői fül hiányos, ezt szerinte ki kellene mindenképpen egészíteni. 

• Felmerült, hogy a demonstrátori lehetőségeket is lehetne hirdetni, amennyiben a tanszékek 

is úgy gondolják. 

11. Szponzor Csoport  

11.1. Aktualitások 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• Bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy miben kellene változtatni a Bizottság szempontjából. 

• Folyamatosan érkeznek megkeresések, ezekre válaszolt. 

12. Külügy 

12.1. Aktualitások 

Takács Attila elmondta, hogy az ülést megelőző vasárnap lezárult az ERASMUS pályázás. 
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13. Egyebek 

Bányász Gáspár elmondta, hogy a Gólyatanács szünetelt egy kicsit a vizsgaidőszak miatt. 
Hárman közülük szociális bírálóként tevékenykedik jelenleg. Kiadott nekik egy feladatot, reméli, 
hogy minél többen aktívan részt vesznek ebben. 

 

Ülés vége: 23:11 

A következő ülés várható időpontja: 2021. február 16. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. február 9. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


