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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. július 7-én tartott rendkívüli 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     

Facskó Vince tanácskozási jog x     

Kelle Gergő szavazati 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      

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. 

Ülés vendége: Bögre Bálint 

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. Mentorpályázatok elbírálása 

2. Gazdasági referens választás 

3. Egyebek 
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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-268/LXIII./2020-2021. számú határozat) 

1. Mentorpályázatok elbírálása 

Bögre Bálint elmondta, hogy 3 évig töltötte be a vezető mentor szerepét, ezenkívül pedig 1,5 
évig volt mentorként jelen. Nehéz időszakon van túl a Mentor Gárda, de helyt álltak, bármelyik 
mentorra tudott számítani és szerinte az elmúlt évek legjobb mentorcsapata kovácsolódott össze. 
Számos pozitív visszajelzést kapott a rendszer működéséről, szokásos feladatokat sikeresen 
ellátták a mentorok és jellemző volt rájuk az összeszedettség is. Elmondta, hogy szerinte fontos, 
hogy a mentor közösségi ember legyen már a mentorsága előtt is. Célja volt, hogy rendbe szedje a 
mentorok feladatait, hogy következetesebben és egységesebben tudjon együtt dolgozni a csapat. 
Létrehozott egy tudástárat a jövő mentorainak.  

Richter Kristóf megköszönte Bögre Bálintnak a munkáját. 

 

Bögre Bálint elhagyta az ülést. (20:28) 

 

Radácsi Kristóf elmondta, a kollégiumi mentori és vezető mentori posztokra pályázók 
meghallgatása megtörtént, a GHK több tagja is részt vett rajta. Ismertette a pályázókat, és kérte a 
GHK állásfoglalását az ügyükben. 

 

A GHK tagjai közösen megvitatták a beérkezett vezető mentor és mentorpályázatokat. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy a 2021/2022. tanév őszi félévében a KTK 
vezető mentorának Gajda Attilát javasolja a GHK? 

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

(GHK-269/LXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

A képviselők hosszasan átbeszélték a KTK-ba és VPK-ba mentornak jelentkezettek pályázatait. 
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A GHK titkos listás szavazást tartott a KTK mentorjelöltjeiről: 

 Forray Balázs:  6 igen, 3 nem és 4 tartózkodás 

 Lovas levente:  13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

 Mező Imre:   8 igen, 3 nem és 2 tartózkodás 

 Sziklai Dávid:  12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás  

 Szobodek Kristóf:  12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 

 

A szavazás következtében a GHK Lovas Leventét, Mező Imrét, Sziklai Dávidot és 
Szobodek Kristófot javasolja KTK mentor posztra a 2021/22 őszi félévre. 

(GHK-270/LXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

 

A GHK titkos listás szavazást tartott a VPK mentorjelöltjeiről: 

 Bakacs Viktor:  13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

 Molnár Dénes Dominik: 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 

 

A szavazás következtében a GHK Bakacs Viktort és Molnár Dénes Dominikot javasolja 
VPK mentor posztra a 2021/22 őszi félévre. 

(GHK-271/LXIII./2020-2021. számú határozat) 

2. Gazdasági referens választás 

Richter Kristóf elmondta, hogy Gulyás Máté távozásával megüresedett a gazdasági referens 
pozíció. Mészáros Zita adta le a jelentkezését a pozícióra. 

Mészáros Zita elmondta, hogy Gulyás Mátéval együtt próbálták a bizottsági feladatokat ellátni, 
most pedig egyedül igyekszik megcsinálni a feladatokat. Elmondta, hogy Lukács Bálint, Richter 
Kristóf, Szenka József és Modrovics Gergő rengeteget segít neki a feladatainak ellátásában. 

2.1. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Farkas Szidónia szeretné kérni, hogy támogassa a Képviselet Mészáros Zitát. Elmondta, hogy 
dolgozott vele együtt és szerinte jól elvégzi a feladatokat. 

 

Mészáros Zita elhagyta az ülést. (21:30) 

2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Richter Kristóf elmondta, hogy Mészáros Zita szerényen fogalmazott, mikor azt mondta, 
aktívan részt vett a gazdasági ügyek intézésében, szerinte nagyon aktív, könnyen tanul és hamar 
bele fog szokni a pozícióba. Kéri a Képviseletet, hogy támogassák. 
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Lukács Bálint elmondta, hogy Mészáros Zita proaktívan keresi a gazdasági feladatokat, 
szeretné saját magától, a témában elmélyülve ellátni a gazdasági feladatokat. Szerinte pozitívan 
hatna rá, ha megszavazná neki a Képviselet ezt a pozíciót. 

 

Modrovics Gergő távozott az ülésről. (21:33) 

 

Mészáros Zita visszajött az ülésre. (21:34) 

2.3. Szavazás 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy Mészáros Zita legyen a GHK gazdasági 
referense? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-272/LXIII./2020-2021. számú határozat) 

 

Modrovics Gergő visszajött az ülésre. (21:37) 

3. Egyebek 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A GHK iroda nagyszerű felújításon esett át, kéri a Képviseletet, hogy ügyeljenek a 

tisztaságra. 

• Szeretne tartani egy belső HK ZH-t a képviselőknek. 

• A szükséges tudástár megosztásra fog kerülni a képviselőkkel. 

• A GHK hétvége keretein belül szeretnének erre sort keríteni. 

 

Endrész Roland elhagyta az ülést. (21:49) 

 

Szenka József elmondta, hogy szeretnének a GHK irodába wifit, hogy elérhető legyen a 
Képviseletben végzett munkához az internet. 

 

 

Ülés vége: 22:00 

A következő ülés várható időpontja: - 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. július 7. 
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………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


