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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. február 16-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     

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. 

Ülés vendégei: Horváth Mihály, Kovács Levente, Takács Dániel és Inczeffy Pálma 

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. KTK Fotókör vezetőségváltás 

1.2. Orvostechnika Szakosztály vezetőségváltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Dékáni Tanács beszámoló (február 16-i) 

3. EHK 
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3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 11-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a költözési időszakról 

5.2. Postai küldemények helyzete 

5.3. Utólagos jelentkezés kollégiumi férőhelyre 

5.4. Aktualitások a KEFIR-rel kapcsolatban 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. A 2020/2021. tanév tavaszi tanulmányi ösztöndíj osztásáról 

6.2. Aktualitások 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Aktualitások 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Általános beszámoló 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Helyzetjelentés a közelgő eseményekről 

10. PR Bizottság 

10.1. Általános beszámoló 

11. Szponzor Csoport 

11.1. Általános beszámoló 

12. Sport 

12.1. Helyzetjelentés a „Mozdulj meg, HK!”-ról 

13. Egyebek 

  

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-160/XXXIV./2020-2021. számú határozat) 

1. Öntevékeny köri beszámoló 

Richter Kristóf köszöntötte az ülés vendégeit. 
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1.1. KTK Fotókör vezetőségváltás 

Horváth Mihály a KTK Fotókör leköszönő vezetője elmondta, hogy fél évig volt a Kör vezetője. 
Ez idő alatt nagy hangsúlyt fektetett a tagtoborzásra, mert rohamosan öregednek a tagok. 
Másfélszer annyi új tagot sikerült toborozniuk, mint amennyi aktív tagjuk jelenleg van. A próbások 
aktívan részt vettek a Kör életében a járványhelyzet ellenére is. Jelentősen kevesebb fotózási 
lehetőségük volt ebben az időszakban, szívesen vállalnak más köröknek is fotózásokat. 

Kovács Levente a KTK Fotókör új elnöke elmondta, hogy a legfőbb cél jelenleg, hogy a 
körülmények ellenére is ki tudják képezni az új tagokat úgy, hogy szakmailag is helyt tudjanak állni. 
A Kari PR Bizottsággal egyeztettek online meeting formájában. 

1.2. Orvostechnika Szakosztály vezetőségváltás 

Takács Dániel a Szakosztály volt vezetője elmondta, hogy nehéz körélmények között vette át a 
vezetést, alapvető célja volt a Szakosztály presztízsének megőrzése mellett TDK-n való részvétel, 
illetve előadások szervezése. Projektfeladatoknak szerettek volna nagyobb hangsúlyt adni, minden 
tagnak kötelező volt valamilyen projektben részt venni.  Szerinte összességében jól sikerült az 
időszak, mert rengeteg különböző témájú projektet tudtak indítani, részben jelenléti, részben online 
formában. Sok előadásukat a várt jelentkező szám többszöröse nézte meg az online forma miatt, 
szerinte ez pozitív eredmény. Elég sokan jelentkeztek a Szakosztályba, nagy létszámúnak tartja a 
Szakosztályt és ezt szeretnék is megtartani. 

Inzceffy Pálma a Szakosztály leendő vezetője elmondta, hogy jelenleg 21 aktív tag tevékenykedik 
és körülbelül 10 próbás tagja van a Szakosztálynak, de még tart a tagfelvételi időszakjuk. Szeretné 
továbbvinni a megkezdett projekteket. Nehezebb lesz, mint mikor elkezdték azokat, hiszen akkor 
még remélték, hogy maradhatnak a kollégiumban, ezért olyan projekteket igyekeztek kigondolni, 
melyek otthonról is elvégezhetőek. Ebben az időszakban felvesz a Szakosztály SOTE-s hallgatókat 
az egészségügyi oldal miatt, ezzel így kiegészül a Szakosztály.  

Szenka József megkérdezte, hogy a SOTE-s projekteknél vannak-e esetleg már visszajelzések, 
vagy ezek még csak most indulnak? 

Inczeffy Pálma elmondta, hogy eddig egy lányt hívtak el, aki segített egy projekt szervezésének 
egészségügyi részében. 

Richter Kristóf megköszönte Horváth Mihály és Takács Dániel munkáját, és sok sikert kívánt 
Kovács Leventének és Inczeffy Pálmának. 

 

Horváth Mihály, Takács Dániel, Kovács Levente és Inczeffy Pálma elhagyták az ülést. (20:44) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Kovács Levente legyen a KTK 
Fotókör új vezetője? 

 

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

(GHK-161/XXXIV./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Inczeffy Pálma legyen az 
Orvostechnika Szakosztály új vezetője? 
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A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-162/XXXIV./2020-2021. számú határozat) 

 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Dékáni Tanács beszámoló (február 16-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A félév online oktatásbeli változásairól esett szó. 

• Kevesebben morzsolódtak le az online oktatás alatt, a tanulmányi eredményekben lényeges 

változást azonban nem értek el. 

• Az emelt érettségi követelményeknek köszönhetően az előképzettség is biztosított. 

• A TTK szeretne fizikus mérnök szakot indítani. 

• Az OHV legjobb 100 oktatója közül 20 gépészkari. 

3. EHK  

3.1. Beszámoló EHK ülésről (február 11-i) 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Az egyetem felkészül az esetleges jelenléti oktatásra való visszaállásra. 

• A jelenléti oktatásra való átállás bejelentése után 2 hétnek kell eltelnie, mire ténylegesen 

átváltana az Egyetem. 

• TTT ellenőrzésre kerül sor majd, számít a Bizottság tagjaira 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a költözési időszakról 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Egyeztetett Csiki Tiborral a kollégiumok közötti átköltözésről. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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• Az ülést megelőző hét folyamán megtörtént a más karról a KTK-ba beköltöző hallgatók 

szobabeosztása. 

5.2. Postai küldemények helyzete 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Körülbelül 200 postai küldemény érkezett. 

• Az érintett hallgatók kaptak a küldeményükről és annak átvételéről értesítést. 

5.3. Utólagos jelentkezés kollégiumi férőhelyre 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy lesz lehetőségük a hallgatóknak utólagosan is kollégiumi 

férőhelyre pályázni. 

5.4. Aktualitások a KEFIR-rel kapcsolatban 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy több funkciója is elromlott a KEFIR-nek. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. A 2020/2021. tanév tavaszi tanulmányi ösztöndíj osztásáról 

Richter Kristóf elmondta, hogy véleménye szerint a kari szabad keret összegét adjuk hozzá a 
tanulmányi ösztöndíj keretösszegéhez, ezzel is növelve azt. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a kari szabad keret összegét 
adjuk hozzá a tanulmányi ösztöndíj keretösszegéhez? 

 

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

(GHK-163/XXXIV./2020-2021. számú határozat) 

 

Fülöp Gergely elmondta, hogy a hétvége folyamán összehívna a Bizottság egy rendkívüli ülést, 
amelyen a GHK megvitatja a tanulmányi ösztöndíj osztását és elfogadja a végleges osztást. 

6.2. Aktualitások 

Fülöp Gergely elmondta, hogy egyeztetett a HSZI-vel a Sport- és Szakmai Ösztöndíjjal 
kapcsolatban, amelyekre a NEPTUN-ban lehet majd pályázni. 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Egyeztetett a Jogi Igazgatóság adatvédelemért felelős szakemberével. 

• Szükséges módosítani az adatkezelési tájékoztatókat, amiket már meg is tett. 
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7. Szociális Bizottság 

7.1. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• KSZB ülésen vett részt, melyen a pályázók kiértesítéséről beszéltek. 

• Megvitatták a tagokkal a speciális eseteket. 

• Haladnak a szociális pályázatok bírálásával. 

• Hiánypótlásra érkezett körülbelül 100 pályázat, amelyet szűkös határidővel el kell bírálnia a 

bírálóknak. 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Általános beszámoló 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző hétévégén részt vett KGB ülésen. 

• Véglegesedett a támogatási rend. 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Helyzetjelentés a közelgő eseményekről 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• A Honfoglalót kétnapos online eseménynek tervezik, értékes nyereményekkel készülnek. 

• A Kvízestet egynapos eseményként szervezik. 

• A Kármán Nap a kari öntevékeny köröknek kerül megrendezésre és nekik lesz hirdetve. 

• Elkezdődött a KRB-n belüli személyes elbeszélgetés a tagokkal. Szeretnél szűrni a csapatot, 

így néhány embertől meg kell válniuk. 

• Felvette a Senior Gárdával a kapcsolatot, hogy ne ütközzenek az eseményeik, amelyeket 

szerveznek. 

• Felvette a Grafikus Körrel is a kapcsolatot a grafikák ügyével kapcsolatosan. 

10. PR Bizottság 

10.1. Általános beszámoló 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 
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• A Kontúron megjelenítendő álláshirdetésekkel, demonstrátori tevékenységgel 

kapcsolatosan megkezdődött a kapcsolatfelvétel a tanszékekkel. 

• Befejezte a Kontúrra tervezett új funkciók véglegesítését. 

11. Szponzor Csoport  

11.1. Általános beszámoló 

Pogácsás Panna elmondta, hogy az ülést megelőző pénteken Szponzor Csoport ülés került 

megrendezésre. 

12. Sport 

12.1. Helyzetjelentés a „Mozdulj meg, HK!”-ról 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Vándorkupát kap az aktuális hónap legaktívabb képviselője. 

• A GHK túra időpontját szeretné áttenni máskorra. 

13. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta, hogy Farkas Szidónia lemondott a Szociális Bizottság vezető 
pozíciójáról. 

Richter Kristóf elmondta, hogy Szociális Bizottságvezető posztra Landor Liliána nyújtott be 
pályázatot. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

Richter Kristóf megkérte Landor Liliánát, hogy ismertesse pályázatát és a motivációit. 

 

Szenka József átvette az emlékeztető vezetését. (22:27) 

 

Landor Liliána elmondta, hogy az tisztújítás óta rengeteget dolgozott a Bizottságban, ezenkívül 
harmadik féléve bírál szociális pályázatokat. Segített a bírálói ösztöndíjkeret kiosztásában, kiírásokat 
véleményeztek a Bizottság tagjaival, valamint előadást tartott a Bizottság munkájáról a Gólyatanács 
tagjainak, illetve részt vett az írásbeli bírálói vizsgájukra való felkészülésükben is. Farkas 
Szidóniával együtt részt vett különböző projektfeladatokban, az elmúlt hónapok során rengeteg 
hallgatói megkeresésre reagált és a pályázás adminisztratív részében is segédkezett. 

Legfőbb célja a referens munkájának megkönnyítése, így a munka megosztása után hatékonyabban 
tud működni a Bizottság. Összegyűjtené a tapasztalatokat és szeretné megkönnyíteni a hallgatók 
NEPTUN-os pályázását. 
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Landor Liliána elhagyta az ülést. (22:30) 

 

Farkas Szidónia elmondta, hogy támogatja, mert végig kísérte Landor Liliána fejlődését. 
Véleménye szerint fontos lenne, hogy ne egyedül rá háruljon a Bizottsággal járó feladatok elvégzése, 
Landor Liliána pedig nagyon sokat segítene a Bizottság vezetőjeként, mert az elmúlt időszakban 
magasfokú szakmai tudásra tett szert. 

Endrész Roland elmondta, hogy a jelölt személyiségfejlődése alkalmasnak találja a pozíció 
betöltésére. Az előző héten személyes beszélgetést folytatott a jelölttel, ahol egyértelműen látszott, 
hogy mennyit fejlődött és ezzel alkalmassá vált a bizottság vezetői pozíció betöltésére. 

Agócs Norbert elmondta, hogy egyetért Endrész Rolanddal, támogatja a jelöltet. 

Kelle Gergő elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a jelölt a Szociális Bizottságban töltött ideje alatt 
sokat fejlődött, aminek következtében alkalmasnak találja a poszt betöltésére. Kérte a képviseletet, 
hogy támogassák a jelöltet. 

Radácsi Kristóf megkérdezte Farkas Szidóniát, hogy tervezik felosztani a munkát? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a bírálói felkészítők megtartását, a vizsgához szükséges felkészítő 
anyagok készítését és a NEPTUN-os pályázás megkönnyítését szolgáló hallgatóknak szóló HOW 
TO készítését bízná rá, illetve a GMKA ösztöndíjjal kapcsolatos dolgokat. 

 

Landor Liliána visszajött az ülésre. (22:43) 

 

Liliána Landor visszavette az emlékeztető vezetését. (22:43) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Landor Liliána legyen a Szociális 
Bizottság vezetője? 

 

A GHK 12 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-164/XXXIV./2020-2021. számú határozat) 

 

 

Ülés vége: 22:52 

A következő ülés várható időpontja: 2021. február 23. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. február 16. 



  9 / 9. 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 

 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


