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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. március 23-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: Facskó Vince, Tóth Dániel Csaba, Lévai Imre 

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Elnökségi beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 23-i) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 18-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Tanulmányi témájú aktualitások 
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Pályázati kiírások frissítése a 2021/2021-es tanévre vonatkozóan 

6. Szociális Bizottság 

6.1. ESZB ülés beszámoló 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. 2021-es gazdasági tervezet bemutatása 

7.2. Általános tájékoztatás az őszi öntevékeny köri beszerzésről 

8. Szponzor Csoport 

8.1. Aktualitások 

9. 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-XLII/193./2020-2021. számú határozat) 

1. Elnökségi beszámoló 

Richter Kristóf köszöntötte az ülés vendégeit, Facskó Vincét, Tóth Dániel Csabát és Lévai 
Imrét. 

Richter Kristóf megkérte a vendégeket, hogy mondják el, mint Gólyatanács tagok, hogy melyek 
azok a területeket a Képviseletben, amelyek iránt érdeklődnek. 

Facskó Vince elmondta, hogy őt leginkább az Ösztöndíj és Tanulmányi Bizottság munkája fogta 
meg, illetve hozzátette, hogy elhivatottnak érzi magát. 

Tóth Dániel Csaba elmondta, hogy még nem tudja mely terület felé orientálódna, majd a 
későbbiekben, ha már jobban megismerte a Képviseletet, tud majd dönteni. 

Lévai Imre elmondta, hogy neki a Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottság tevékenysége tetszett meg 
leginkább. 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (március 23-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A kar költségvetéséről esett szó. 

• Költségvetési tárgyalások zajlanak. 
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Lukács Bálint megérkezett az ülésre. (20:15) 

2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 18-i) 

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

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Tanulmányi témájú aktualitások 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

•  A vizsgaadatok bekérése a tanszékektől megkezdődött, a Bizottság hamarosan meg tudja 

kezdeni a vizsgarend ellenőrzését. 

• Szeretne összehívni egy bizottsági ülést a szakmai gyakorlat témakörével kapcsolatosan. 

• Az ülést megelőző napon részt vett KTB ülésen.  

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• KKB ülésen vett részt. 

• Ebben a félévben a HSZI-vel közösen osztották ki a kollégiumi férőhelyeket a tavaszi 

félévre. 

• Az ülést követő héten szeretne bizottsági ülést tartani a Bizottság munkájáról és a bizottsági 

projektekről, erről e-mailben értesíti a képviselőket. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Pályázati kiírások frissítése a 2021/2021-es tanévre vonatkozóan 

Fülöp Gergely elmondta a következőket:  

• Frissítették a Közéleti Ösztöndíj kiírását, így összevonásra került a Gólya Közéleti és 

Közéleti Ösztöndíj. 

• Frissítették a Sportösztöndíj kiírást, melyben tartalmi változás nem történt. 

• Bizottsági ülést tartanak, a megszokott időpontban, melyen további pályázati kiírásokat 

módosítanak. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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6. Szociális Bizottság 

6.1. ESZB ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Az ülés időpontja változott, miszerint a GHK rendes ülést követő napon kerül rá sor. 

• Fellebbezésekről lesz szó az ülésen. 

Farkas Szidónia kéri a szociális bírálókat, hogy aki még nem töltött időszakértékelő formot, az 
tegye meg mihamarabb, hogy ki tudja értékelni az eredményeket. 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. 2021-es gazdasági tervezet bemutatása 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• Elkezdte elkészíteni a 2021 GHK Költségvetés tervezet azonban még nem állnak 

rendelkezésére mindenről pontos információk. 

• Prezentálta az Excel-táblázatot, amiben a kezdetleges tervezetet vázolta. 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A kar jelentős összeggel támogatja az öntevékeny körök közül a médiaszolgáltatással 

foglalkozókat. 

• A kari vezetés hosszútávú célja, hogy a média szolgáltatásokkal kapcsolatos 

tevékenységeket a kari öntevékeny körök végezhessék, külsős partner bevonása nélkül ezzel 

is támogatva a kari közösségi eletet 

7.2. Általános tájékoztatás az őszi öntevékeny köri beszerzésről 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző hétvége folyamán értesítette az öntevékeny köröket az 

eszközbeszerzésekkel kapcsolatosan. 

• Készített egy követő táblát költségekről, beszerzésekről. 

8. Szponzor Csoport  

8.1. Aktualitások 

Kelle Gergő elmondta, hogy több megkeresés is érkezett, hogy segítsen a Képviselet különböző 

cégeknek a reklámozásban, promotálásban. 
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9. Egyebek 

Gulyás Máté elmondta, hogy az ülést követő hétvége folyamán szeretne Gazdasági bizottsági ülést 
tartani, amelyen az előadói ajándékok helyzetét szeretné megvitatni a képviselőkkel. 

Tóth Ákos elmondta, hogy Agócs Norbert az ülést követő csütörtöki napon tanulmányi témájú 
felkészítőt tart a tankörvezetői képzés résztvevőinek, kérte a képviselőket, hogy aki teheti, az vegyen 
részt. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy mivel véget ért az aktuális szociális időszak, így kevesebb 
tevékenysége van a Képviseletben és szeretné kérni a képviselőket, hogy ha valamiben segítségre 
szorulnak, akkor bátran forduljanak hozzá, mert nagyon szívesen segít. 

 

 

 

Ülés vége: 21:47 

A következő ülés várható időpontja: 2021. március 30. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. március 23. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


