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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2021. november 30-án tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Endrész Roland szavazati jog   x   

Facskó Vince tanácskozási jog    x  

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Gulácsi Zsombor szavazati jog x     

Kelle Gergő szavazati jog x     

Landor Liliána szavazati jog    x  

Lévai Imre szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog    x  

Mészáros Zita szavazati jog    x  

Odus Máté szavazati jog x     

Pogácsás Panna szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szász Zsolt tanácskozási jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Tóth Dániel  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb 

Ülés vendégei: Forray Balázs, Mánfai Tamás, Fehér Bence 

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

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán.  

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Napirend előtt 

1.1. Old's Club vezetőségváltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.11.30-i Dékáni Tanácsról 

2.2. A 2021.12.02-i Kari Tanács előterjesztések átbeszélése 

3. EHK beszámoló 
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3.1. Beszámoló EHK ülésről (november 25-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2021.11.25-i KOB ülésről 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Felszólalások az ösztöndíj pályázatokra 

5.2. ISZTK keret felosztása 

5.3. Közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

5.4. Közösségi ösztöndíj végleges eredménye 

5.5. Rendezvényszervezői ösztöndíj végleges eredménye 

5.6. Sportösztöndíj végleges eredménye 

5.7. GHK közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló az Igazoláslista aktuális állásáról 

6.2. Szociális bírálói igényfelmérés 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a BME Online Nyílt Napokról 

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Beszámoló a Közgrill és workshop eseményről 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-114/XVIII./2020-2021. számú határozat) 

1. Napirend előtt 

1.1. Old's Club vezetőségváltás 

Forray Balázs elmondat, hogy az Old’s Club 384 nap után nyitott ki újra, viszont ennek ellenére 
kifestették az alagsort, a ruhatárolót és a hangtechnikákat is felújították. Jól indult a félév, mert 
eddig minden rendezvény teltházas volt az előző évekhez képest, illetve mostanában hosszabb 
sorok is vannak. Szerencsére az Old’s Club kinőtte az ismeretségi körét.  
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Mánfai Tamás elmondta, hogy a következő időszakban új eszközöket szeretnének beszerezni és 
több nyitott rendezvényt és bajnokságot szervezni. Gondolkoznak az utánpótláson is, hogy minél 
több szervező legyen egy Old’s Clubos eseményen.  

 

Fehér Bence elmondta, hogy a jelenlegi próbáztatásuknak az a célja, hogy hosszútávon több 
aktív taggal rendelkezzenek. 

 

Forray Balázs elmondta, hogy számos bővítési lehetőségen is gondolkoztak többek között a 
meggyorsításával kapcsolatban, de sajnos ember hiány miatt ezt nem nagyon lehet megvalósítani. 
Szeretnék még a Club hírnevét más karokhoz is eljuttatni, valamint a más karról jött hallgatókat 
próbásoknak felvenni, mivel sok kar az Old’s Clubba jön szórakozni. Továbbá elmondta, hogy az 
Uni-FM új létesítményvezetőjével felvették a kapcsolatot és sikerült jó viszonyt kialakítani vele. 

 

Lévai Imre megkérdezte, hogy mennyi ember szokott ellátogatni egy Old’s Clubos rendezvényre?  

 

Forray Balázs elmondta, hogy a biztonsági őröknél található létszám számláló általában 600 – 800 
főt szokott regisztrálni, de egy nagyobb rendezvényen a beléptetések száma eléri az 1000 főt is. 
Továbbá a hossztávú céljaik közé tartozik egy új Old’s Clubos DJ kinevelése. Ezzel kapcsolatban 
szeretnék kérni a GHK segítségét, egy új DJ szett beszerzésében, melyet a Kármán Stúdióval 
közösen használnának. 

Richter Kristóf elmondta, hogy az Old’s Club számíthat a GHK segítségére. 

 

Forray Balázs, Mánfai Tamás és Fehér Bence elhagyták az ülést. (20:37) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Mánfai Tamás legyen az Old’s Club 
Főrendezője? 

 

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

(GHK-115/XVIII./2021-2022. számú határozat) 

 

 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Fehér Bence legyen az Old’s Club 
Főrendező helyettese? 

 

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

(GHK-116/XVIII./2021-2022. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Forray Balázs legyen az Old’s Club 
Büféfőnöke? 

 

A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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(GHK-117/XVIII./2021-2022. számú határozat) 

 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2021.11.30-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf beszámolt a Dékéni Tanácson tárgyalt témákról. Elmondta, hogy mostantól online 
formátumban lesz megtartva az ülés. 

2.2. A 2021.12.02-i Kari Tanács előterjesztések átbeszélése 

Richter Kristóf prezentálta a Kari Tanács 2021. december 2-i ülésének napirendi pontjait és 
előterjesztéseit. A GHK megvitatta a napirendi pontokkal kapcsolatos álláspontját.  

Richter Kristóf elmondta, hogy Lukács Bálint rajta kívülálló okok miatt nem tud részt venni az 
ülésen. Megkérdezte, ki az, aki vállalná helyette a részvételt, Pogácsás Panna jelentkezett a 
feladatra. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari Tanács 2021. december 2-i ülésén 
Lukács Bálintot, Pogácsás Panna helyettesítse? 

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

(GHK-118/XVIII./2021-2022. számú határozat) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (november 25-i) 

Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a 2021.11.25-i KOB ülésről 

Kelle Gergő elmondta a következőket:  

- A NEPTUN kérvények összevonásáról esett szó. 

- A munkacsoportok kialakításáról esett szó. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Felszólalások az ösztöndíj pályázatokra  

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közéleti, Közösségi, 
Sport és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatokra érkező felszólalásokat.  

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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A képviselők megvitatták a Közéleti, Közösségi, Sport és Rendezvényszervezői ösztöndíj 
pályázatokra beérkező felszólalásokat.  

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja az Endrész Roland által prezentált 2021/2022. 
tanév őszi félévre vonatkozó Közéleti, Közösségi, Sport és Rendezvényszervezői ösztöndíj 
pályázatokra érkező felszólalásokat az előterjesztett formában?  

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

(GHK-119/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

5.2. ISZTK keret felosztása 

 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó ISZTK keretfelosztást a 
Közösségi, Közéleti, Sport és Rendezvényszervezői ösztöndíjakra. 

 

A képviselők megvitatták a ISZTK keretfelosztást a Közösségi, Közéleti, Sport és 
Rendezvényszervezői ösztöndíjakra. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja az Endrész Roland által prezentált 2021/2022. 
tanév őszi félévre vonatkozó ISZTK keretfelosztást a Közösségi, Közéleti, Sport és 
Rendezvényszervezői ösztöndíjakra az előterjesztett formában?  

 

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

(GHK-120/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

5.3. Közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

Richter Kristóf prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat 
egy pontra jutó értékre (123 Ft) vonatkozó javaslatát és a Közéleti ösztöndíj pályázat végleges 
eredményét és a korábbi félévek statisztikáit. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. őszi tanévre vonatkozó 
Közéleti ösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (123 Ft), illetve a Közéleti ösztöndíj pályázat 
végleges eredményét az előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-121/XVIII./2021-2022. számú határozat)  
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5.4. Közösségi ösztöndíj végleges eredménye 

Richter Kristóf prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj 
pályázat egy pontra jutó értékre (1163 Ft) vonatkozó javaslatát és a Közösségi ösztöndíj pályázat 
végleges eredményét és a korábbi félévek statisztikáit. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. őszi tanévre vonatkozó 
Közösségi ösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (1163 Ft), illetve a Közösségi ösztöndíj 
pályázat végleges eredményét az előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-122/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

 

5.5. Rendezvényszervezői ösztöndíj végleges eredménye 

Richter Kristóf prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Rendezvényszervezői 
ösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékre (100 Ft) vonatkozó javaslatát és a Rendezvényszervezői 
ösztöndíj pályázat végleges eredményét és a korábbi félévek statisztikáit. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. őszi tanévre vonatkozó 
Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (100 Ft), illetve a 
Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat végleges eredményét az előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-123/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

 

5.6. Sportösztöndíj végleges eredménye 

Richter Kristóf prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat egy 
pontra jutó értékre (101 Ft) vonatkozó javaslatát és a Sportösztöndíj ösztöndíj pályázat végleges 
eredményét és a korábbi félévek statisztikáit. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. őszi tanévre vonatkozó 
Sportösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (101 Ft), illetve a Sportösztöndíj ösztöndíj pályázat 
végleges eredményét az előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-124/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

 

5.7. GHK közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

Richter Kristóf prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó 2021. július 1-31., 2021. 
augusztus 1-31., 2021. szeptember 1-30., 2021. október 1-31. és 2021. november 1-15. beszámolási 
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időszakú GHK Közéleti ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat, azok pontozását és a GHK 
Közéleti ösztöndíj pályázat végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó 
2021. július 1-31., 2021. augusztus 1-31., 2021. szeptember 1-30., 2021. október 1-31. és 2021. 
november 1-15. beszámolási időszakú GHK Közéleti ösztöndíj pályázat végleges eredményét az 
előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-125/XVIII./2021-2022. számú határozat)  

 

Endrész Roland elhagyta az ülést. (21:12) 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló az Igazoláslista aktuális állásáról 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

- Ebben a félévben nem lesz módosítva az Igazolólista. 

- A Pontrendszerben egy-két helyen lesznek módosítások.  

6.2. Szociális bírálói igényfelmérés 

Farkas Szidónia kérte a Képviselet, hogy jelezzenek vissza a szociális bírálói igényfelmérő 
táblázatba. 

7. Gazdasági Bizottság 

Mészéros Zita elmondta, hogy a KTK Fotókör megkereste azzal, hogy az eszközbeszerzési 
pályázaton elnyert tételeik ára változott a megítélés óta, és kérik, hogy ezeket a tételeket továbbra 
is beszerezhessék. 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy a 2021/22 őszi félévre szóló 
eszközbeszerzési pályázaton a KTK Fotókör által elnyert tételeket a Kör a változott áron is 
beszerezhesse? 

 

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

(GHK-126/XVIII./2021-2022. számú határozat)  
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8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a BME Online Nyílt Napokról 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a BME Online Nyílt Napok felület elérhetősége a 2022. február 
15-i felsőoktatásba való jelentkezési határidőig lesz elérhető.  

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Beszámoló a Közgrill és workshop eseményről 

Szilvási Márton elmondta, hogy a rendezvényen az öntevékeny körökkel megvitatták a közösségi 
pontozási rendszer hibáit és ezzel kapcsolatban javaslatokat tettek a következő félévi időszakra. A 
gyorsabb tájékoztatás érdekében Discord kommunikációs felület létrehozását javasolták a 
résztvevők. 

 

Ülés vége: 22:35 

A következő ülés várható időpontja: 2021. december 7. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József 

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2021. november 30. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


