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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. május 4-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     

Facskó Vince tanácskozási 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  

Lévai Imre tanácskozási 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     

Szász Zsolt tanácskozási jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Tóth Dániel tanácskozási 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 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. Vezetői beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (május 4-i) 

1.2. Alelnöki beszámoló 

2. EHK 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
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3.1. Beszámoló az Nftv. módosításról 

3.2. Beszámoló a Kari Tanulmányi és Szabályzat módosításáról 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Aktualitások 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. KPB beszámoló 

5.2. GHK közéleti ösztöndíj 

5.3. Aktualitások 

6. Szociális Bizottság 

6.1. MŰEPER oktatás ülés beszámoló 

6.2. 2021/22/1-es időszak elindítása 

7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Öntevékenyköri beszerzések 

7.2. Aktualitások 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Aktualitások 

9. Szponzor Csoport 

9.1. Aktualitások a Zyntern-nel 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

10.1. Hallgatói megkeresés 

11. Egyebek 

  

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-222/LI./2020-2021. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (május 4-i) 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A koronavírus elleni védekezésről esett szó. 
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• Több tervezet készül a következő tanév indulására. 

• A felvételizők megkapták a szükséges tájékoztatást, illetve a rajz alkalmassági vizsga 

időpontját. 

• A tárgyfelvétel időpontja valószínűleg ebben a félévben is augusztus végén lesz. 

• Kari Tanács került megrendezésre április 29-én. 

1.2. Alelnöki beszámoló 

Agócs Norbert felhívta a figyelmet, hogy az ülést követő nap éjfél a jelentkezési határidő a HÖOK 

továbbképző hétvégére. Továbbá elmondta, hogy május 7. a GHK ösztöndíj pályázási határideje. 

2. EHK 

Szenka József beszámolt az EHK április 29-i üléséről, az ülés emlékeztetője itt érhető el. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló az Nftv. módosításról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Módosultak az elismerési szabályok, az új szabályok értelmében szakképzettséget vagy 

szakképesítést is el lehet majd fogadtatni.. 

• A szakdolgozatok és a diplomamunkák online dokumentumait ugyanúgy szükséges kezelni, 

mint a papíralapú példányokat. 

• Ezek és néhány további módosítás miatt módosítani kell majd a TVSZ-t is. 

3.2. Beszámoló a Kari Tanulmányi és Szabályzat módosításáról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Kari szabályzatok egységes dokumentumba lesznek összefoglalva. 

• A szabályzat első körös véleményezése lezárult.  

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Aktualitások 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Egy hallgató őrizetlenül hagyta a holmiját a kollégium területén, mely később eltűnt. 

• Kikérte a biztonsági kamera feltételeit. 

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

5.1. KPB beszámoló 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• A NEPTUN-ban rossz kérvény keretében leadott ösztöndíjak kezelésekről esett szó. 

• Amennyiben valaki rossz ösztöndíjra pályázik, a KPB tagjai egymással kommunikálva 

oldják meg a problémát, a kérvény visszaküldésével. 

5.2. GHK közéleti ösztöndíj 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Bemutatta a pályázók beszámolóit, és az elvégzett tevékenységeiket. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a holnapi nap folyamán a belső levelezési listára felküldésre 

kerülnek a beszámolók és azok részletezései és online szavazás keretében dönt a GHK az 

eredményről. 

5.3. Aktualitások 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Hamarosan bizottsági ülést szeretne tartani a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos kérdőív 

kiértékelése céljából. 

• Tegnapi napon elindult a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati időszaka, vasárnap 

éjfélig lehet pályázni. 

6. Szociális Bizottság 

6.1. MŰEPER oktatás ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• MŰEPER specifikáció és struktúra oktatás zajlott le május 2-án. 

• Hamarosan küld egy összefoglalót a változásokról és fejleményekről a Képviselet számára. 

6.2. 2021/22/1-es időszak elindítása 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Belső jelentkezés alapján 14 képviselő fog szociális pályázatokat bírálni a következő 

időszakban. 

• Jelenleg módosítások alatt állnak a szükséges dokumentumok – pontrendszer, Igazoláslista 

és a TJSZ melléklet. 
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7. Gazdasági Bizottság 

7.1. Öntevékenyköri beszerzések 

Mészáros Zita elmondta következőket: 

• Folyamatosan rendelik a szükséges termékeket, van, amit már át lehet adni az adott körnek. 

7.2. Aktualitások 

Gulyás Máté elmondta a következőket: 

• A következő ülésen tárgyalásra kerül a 2021. évi költségvetési tervezet. 

• Érkezett egy hallgatói megkeresés, miszerint az alagsorban szeretnék azoknak az 

öntevékeny köröknek a logóját felfesteni a falra, melyek kiemelten hozzájárulnak kari 

közösségi élethez. 

Lukács Bálint támogatta a megkeresést, szerinte jó ötlet. 

Radácsi Kristóf is támogatta az ötletet. Elmondta, hogy egy korábbi megkeresés szerint az 5. 

emeleten is szeretnék frissíteni a felfestett logókat. 

Farkas Szidónia is támogatta az ötletet. 

Szenka József elmondta, hogy amennyiben a GHK anyagilag is támogatja a festést, akkor a GHK 

szerezze be a szükséges anyagokat a könnyebb adminisztráció érdekében. 

Radácsi Kristóf megkérte Gulyás Mátét, hogy egyeztessenek az öntevékeny körökkel a 

megvalósítással kapcsolatban. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Aktualitások 

Pogácsás Panna elmondta, hogy az eddigi szokás alapján szeretnének egy KRB logóval ellátott 

pólót a KRB aktív tagjainak. 

Lukács Bálint felvetette, hogy a megvalósítás akadályokba ütközhet. 

Richter Kristóf elmondta, hogy most inkább az elvi kérdést lenne szükséges eldönteni. 

Megkérdezte, hogy van-e a GHK-nak ellenvetése ezzel kapcsolatban. 

Nem érkezett ellenvetés. 

Gulyás Máté elhagyta az ülést. (21:41) 
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9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Hallgatói megkeresés 

Bányász Gáspár elmondta, hogy megkeresték azzal kapcsolatban, hogy alapítani szeretnének egy 

új öntevékeny kört, amely többek közt fénymásolással foglalkozna. Még további egyeztetésekre van 

szükség. 

10. Egyebek 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Hamarosan személyesen leadja a vagyonnyilatkozatát, így aki a hétvégéig eljuttatja a saját 

nyilatkozatát a GHK irodájába, annak szintén leadja a dokumentumokat a szükséges 

szervezethez. 

• Azokat a hallgatókat, akik még nem vették át a rendelésüket szeretné kiértesíteni, ebben 

kéri a GHK segítségét. 

Szilvási Márton elmondta, hogy csütörtökön tankörvezetői foglalkozásra várja a képviselőket. 

Szenka József elmondta, hogy hamarosan szükséges elkezdeni az előkészületeket a balatonlellei 

tábor szervezéséhez, ehhez pedig a hagyományokhoz hűen szükséges egy főszervezőt és egy 

társszervezőt választani. 

Lukács Bálint ismertette a várható gazdasági hátterét az eseménynek. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e jelentkező ezekre a pozíciókra? 

Farkas Szidónia és Szilvási Márton jelentkeztek a feladatra. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy már a tavalyi évben is részt vett a szervezői munkálatokban, 

szeretné idén aktívan kivenni a részét az esemény szervezéséből. Szerinte a tavalyi évben jól 

működött az, hogy két ember szervezte a programot. 

Szilvási Márton is egyetért az ötlettel, szívesen dolgozna együtt Farkas Szidóniával. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy névegyezések miatt kéri, hogy aki levelet vesz át a GHK 

irodájában az még a helyszínen ellenőrizze, hogy valóban az övé e a küldemény.  

Farkas Szidónia megkérte Radácsi Kristófot, hogy jelezze az erre szolgáló táblázatban a 

névismétléseket, így nem kellene mindenkinek kinyitnia a levelét. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy majd létrehoz egy erre szolgáló oszlopot. 

Szilvási Márton megkérdezte, hogy mikor szükséges elkezdeni a tankörvezetői továbbképzésre 

szolgáló hétvége szervezését? 

Richter Kristóf elmondta, hogy egyelőre sok a változó paraméter. Amíg azok biztosak nem 

lesznek, a szakmai programokat meg lehet tervezni. 
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Agócs Norbert javasolta, hogy a következő ülésen a GHK válasszon főszervezőt a tankörvezetői 

továbbképző megszervezéséhez.  

 

Ülés vége: 22:10 

A következő ülés várható időpontja: 2021. május 11. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. május 4. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


