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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. március 2-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. 

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. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 2-i) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (február 25-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KTB előterjesztés 

3.2. Mintatantervi követelmények előterjesztése 
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3.3. TTT ellenőrzése 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Aktualitások 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános tájékoztatás 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Aktualitások 

7.2. Műsorvezetői pályázat 

8. PR Bizottság 

8.1. Általános beszámoló 

9. Sport 

9.1. Aktualitások 

10. Külügy 

10.1.1. Külügyi ülés 

11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1.1. KTK Számítástechnika Szakosztály SZMSZ előterjesztése. 

12. 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-XXXIX/175./2020-2021. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 2-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A járványhelyzet miatt még több megbetegedés történt az országban. 

• A következő félévre a bizonytalan helyzet miatt online formában, jelenléti napokkal tervezik 

megszervezni. 

• Egyeztetések zajlanak különböző cégekkel, hogy kooperatív képzést alakítsanak ki a karon. 
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• Podcast sorozat indul, egy műsorvezetői pályázat kerül meghirdetésre. 

 

Takács Attila megérkezett az ülésre. (20:14) 

 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Szeretné átformálni a GHK rendes üléseit. 

• Előre ki szeretne küldeni egy információcsomagot a Képviseletnek. 

• Szeretné, ha megvalósulna az alelnökök ülést megelőző héten lévő tevékenységeikről 

való beszámolásuk. 

• Határidők, mulasztások szankcionálását is be szeretné vezetni, valamint aktivizálni 

szeretné a képviselőket és tesztelni a figyelmüket. 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (február 25-i) 

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

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. KTB előterjesztés 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Az új mintaterv bevezetése óta az OMHV kérdőívekben nagyon sok hallgató leírta, hogy a 

Szilárdságtan tantárgy kiméretét nem tartják megfelelőnek. A legtöbb hallgató szerint a 

tantárgy gyakorlati óraszámát meg kellene növelni eggyel. 

• A hallgatói visszajelzések alapján a Tanulmányi és Oktatási Bizottság elkészítette az 

előterjesztést a KTB számára. 

• Szeretné, ha a GHK szavazna arról, hogy tudja-e támogatni az előterjesztést. 

Agócs Norbert prezentálta a Szilárdságtan tantárgy kiméretének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni a Szilárdságtan nevű tárgy 
kiméretének megváltoztatásáról szóló előterjesztést? 

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

(GHK-XXXIX/176./2020-2021. számú határozat) 

3.2. Mintatantervi követelmények előterjesztése 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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• Egy projekt keretében ellenőrziték az elérhető TAD-okat a mintatantervi táblázat 

segítségével. Az ellenőrzés során találtak olyan tantárgyakat, ahol nem egyeztek az 

előkövetelmények. 

• Az ellenőrzés eredményeit elküldik a Dékáni Hivatalnak. 

3.3. TTT ellenőrzése 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten megtörtént a TTT ellenőrzése. 

• Köszöni az ellenőrzésben részt vevők segítségét. 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• Szeretne az ülést követő héttől bizottsági üléseket tartani rendszeresen. 

• Ösztöndíj pályázati kiírásokat szükséges lenne módosítani. 

• A Tanulmányi Ösztöndíj végleges eredményről szóló dokumentum az ülést követő napra 

véglegesedik. 

• Minden HHCS-nek külön táblázat készült, hogy ne lehessen félreértelmezni. 

• A HSZI szeretné, ha megcsinálnánk a hallgatói felmérést a Tanulmányi Ösztöndíj 

osztásáról. 

Agócs Norbert elmondta, hogy szerinte minél hamarabb szükséges lenne megszervezni a 
hallgatói felmérést, hogy még az aktuális félévben megvalósulhasson. 

 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• A KBME, Szakmai és Sportösztöndíjak esetében március 26-ig van lehetőségük a 

hallgatóknak leadni a pályázatot, ezután pedig még egy hét hiánypótlási idejük lesz. 

• A teljesítményalapú ösztöndíjak módosítását prezentálja. 

Fülöp Gergely előterjesztette a KBME Ösztöndíj kiírásának módosításait. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a KBME Ösztöndíj kiírásának 
módosítását? 

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

(GHK-XXXIX/177./2020-2021. számú határozat) 

 

Fülöp Gergely előterjesztette a Szakmai Ösztöndíj kiírásának módosításait. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Szakmai Ösztöndíj kiírásának 
módosítását? 
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 A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XXXIX/178./2020-2021. számú határozat) 

 

Fülöp Gergely előterjesztette a Közösségi Ösztöndíj kiírásának módosításait. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Közösségi Ösztöndíj kiírásának 
módosítását? 

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

(GHK-XXXIX/179./2020-2021. számú határozat) 

 

Fülöp Gergely előterjesztette a Sportösztöndíj kiírásának módosításait. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Sportösztöndíj kiírásának módosítását? 

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

(GHK-XXXIX/180./2020-2021. számú határozat) 

 

Fülöp Gergely előterjesztette a Rendezvényszervezői Ösztöndíj kiírásának módosításait. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Rendezvényszervezői Ösztöndíj 
kiírásának módosítását? 

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

(GHK-XXXIX/181./2020-2021. számú határozat) 

 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Aktualitások 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Aktualizálni szeretné a bizottsági üléseket. 

• Úgy látszik, szeptemberben elkészül a MŰEPER rendszer, amely egy olyan új felület, 

melyen keresztül fognak tudni a hallgatók szociális ösztöndíjra pályázni. 

• Időszakértékelő kérdőívet szeretne készíteni a szociális bírálóknak. 

• Lezárult az aktuális félévi pályázás. 

 

Mészáros Zita átvette az ülés emlékeztetőjének vezetését. (21:30) 

 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Elbírálták Farkas Szidóniával a GMKA Ösztöndíjra leadott pályázatokat. 
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• Összesen 4 ember adta le, mindenki megkapta az ösztöndíjat. 

• Ez egy szociális alapú ösztöndíj, amelyet szociálisan rászoruló és egyben jó tanulmányi 

eredményeket elérő hallgatók pályázhatnak meg egy szemeszterre. 

 

Landor Liliána visszavette az emlékeztető vezetését. (21:34) 

 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. Általános tájékoztatás 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• Szeretne a hét folyamán bizottsági ülést tartani. 

• Elfogadták a költségvetési tervezetet. 

• Az öntevékeny körök eszközbeszerzési pályázatának lebonyolítását szeretné megoldani. 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Aktualitások 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Elindult a Kulturális és Szakmai Hét nevű rendezvény. 

• Izgalmas előadásokat tartottak és Vadhús nevű együttes adott koncertet. 

• Az ülést követő napon kerül sor a Kvízestre, melynek témája az automobilok. 

• 17 csapat jelentkezett a Kvízestre eddig. 

• A Kármán Nap idén is megrendezésre kerül online formában, melyhez  a 

tanszékeketkérték, hogy küldjenek néhány ötletes feladatot a versenyzőknek. 

• A KRB értékelése hamarosan véglegesedik. 

7.2. Műsorvezetői pályázat 

Modrovics Gergő prezentálta és előterjesztette a Műsorvezetői Pályázat kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Műsorvezetői Pályázat kiírását? 

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

(GHK-XXXIX/182./2020-2021. számú határozat) 
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8. PR Bizottság 

8.1. Általános beszámoló 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• KONTÚR hirdető képösszeállításokat készít az oldal minden funkciójárol a Facebook-ra. 

• Ebben az esetben egységes stílusban és formában lesz lehetőség megjeleníteni a KONTÚR 

oldalon lévő híreket. 

• Ez előnyös lehet a későbbi szponzorizációs lehetőségek miatt is. 

• Az ülés emlékeztetőjével kapcsolatos teendőkkel folyamatosan egyeztet Landor 

Liliánával. 

• Szeretne a közeljövőben szorosabban összedolgozni a Rendezvény Bizottsággal. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy a honlapon megjelenített ügyeleti időpontok módosításra 
kerültek-e? 

Kelle Gergő elmondta, hogy frissíteni fogja őket. 

9. Sport 

9.1. Aktualitások 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Megalakult a HSB internetes kommunikációs platformja. 

• Elkezdtek a kollégiumi konditermi használati díjainak visszatérítésével foglalkozni. 

• A „Mozdulj meg HK!” februári nyertese Endrész Roland lett. 

• Ebben a hónapban új kihívások lesznek. 

10. Külügy 

10.1.1. Külügyi ülés 

Takács Attila elmondta a következőket: 

• Bemutatkozott a Hallgatói Külügyi Testület új elnöke. 

• Eseményeik és lehetőségek hirdetéséről esett szó. 
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11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1.1. KTK Számítástechnika Szakosztály SZMSZ előterjesztése. 

Szilvási Márton elmondta, hogy korábban megosztotta a képviselőkkel az új SZMSZ-t. 

Szilvási Márton előterjesztette a KTK Számítástechnika Szakosztály új SZMSZ-ét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a KTK Számítástechnika Szakosztály új 
SZMSZ-ét? 

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

(GHK-XXXIX/183./2020-2021. számú határozat) 

 

12. Egyebek 

Farkas Szidónia szeretne érdeklődni, hogy halad a tankörvezetői képzés? 

Szilvási Márton elmondta, hogy eddig 59 ember jelentkezett a képzésre. Egy Doodle szavazás 
alapján lesz megtartva a felkészítő a megfelelő időpontban. Teams csoportban szeretné tartani a 
felkészítőket. 

Szilvási Márton elmondta, hogy szeretné, ha a tankörvezetők az őszi félévben is lennének 
közösségi ponttal jutalmazva, hiszen a gólyákkal való foglalkozás szempontjából ebben az 
időszakban előnyös, hogy lehetőség szerint kapjanak kollégiumi férőhelyet. 

Lukács Bálint megköszönte Modrovics Gergőnek a GHK túra megszervezését. 

Richter Kristóf elmondta, hogy szeretnének egy beszámolótöltésről szóló HOW TO-t tartani a 
képviselőknek. 

 

Ülés vége: 22:38 

A következő ülés várható időpontja: 2021. március 9. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. március 2. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


