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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. március 8-én 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: Domonkos Kincses, Juhász Zsombor, Bányász Kristóf, Telkes Péter, Schmera 

Dániel, Csernai Csongor, Csonka Levente, Hell Brunó, Andrásy Juvenál, Beyer-Dóczy András, 

Láng Dorottya, Lesó Anna Ilona, Mészáros Hanna, Nemoda Milán Tamás, Nyilas Zoltán 

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.   
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Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Napirend előtt 

1.1. Gillemot László Szakkollégium vezetőségváltás 

1.2. Gyártás Szakosztály vezetőségváltás 

1.3. Mechatronika Szakosztály vezetőségváltás 

1.4. Gépész Sport Szakosztály vezetőségváltás 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.03.08-i Dékáni Tanácsról 

2.2. GHK ösztöndíj 2022. február 1-28. beszámolási időszakra szóló eredményének 

prezentálása 

2.3. Aktuális határidők 

2.4. Gólyatanács projekt munkák bemutatása 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (március 3-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv-felülvizsgálat jelenlegi állásáról 

4.2. Beszámoló a 2022.03.07-i Bizottsági ülésről 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2022.03.02-i Mentor ülésről 

5.2. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Felszólalások a Közösségi és Sportösztöndíj ellen 

6.2. GHK Közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

6.3. Közösségi ösztöndíj végleges eredménye 

6.4. Sportösztöndíj végleges eredménye 

6.5. Beszámoló a 2022.03.07-es bizottsági ülésről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/2022. tanév tavaszi félév bírálói ösztöndíjairól 

7.2. Beszámoló az ukrán hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíjáról 

7.3. Beszámoló az időszak értékelő kérdőívről 
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8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Öntevékeny körök előadói bor igényének az előterjesztése 

8.2. Öntevékeny körök nyomtatási igényének az előterjesztése 

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a Kulturális és Szakmai Hét szervezéséről 

9.2. Beszámoló a 2022-es SLIP - Gépészkari napok szervezéséről 

10. Szponzor Csoport 

10.1. Lemondás a pozícióról 

11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1. Beszámoló az öntevékenyköri értékelés felülvizsgálatról 

12. Egyebek 

  

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-195/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Gillemot László Szakkollégium vezetőségváltás 

Kincses Domonkos elmondta, hogy előző nyári időszaktól volt a szakosztály vezetője, mivel 

diplomát szerzett és nem ment MSc-re, így lemondott az elnöki pozícióról. Elmondta a 

szakkollégiumról, hogy a járványügyi korlátozásokkal szemben tudtak programokat és 

gyárlátogatásokat szervezni, illetve az időszak alatt nem nagyon csökkent a kör létszáma.  

Juhász Zsombor elmondta, hogy az előző időszakban alelnök volt a szakkollégiumban. A 

következő időszakban pedig továbbra is workshopokat, előadásokat, gyárlátogatásokat szeretnének 

szervezni, valamint az anyagtudományi versenyek megszervezésében részt venni.  

Kincses Domonkos és Juhász Zsombor elhagyták az ülést. (20:21) 

1.2. Gyártás Szakosztály vezetőségváltás 

Jávorszki-Farkas Bence nem tudott megjelenni az ülésre, így írásos formában Bányász Kristóf 
ismertette a Szakosztály elmúlt egy éves tevékenységét.  

A tavalyi évben a Szakosztály nem tudta a tanszéki műhelyt használni a járványügyi korlátozások 
miatt, így hátráltatva volt a szakmai fejlődésben, viszont az online csapatépítések meg voltak tartva 
a Szakosztály tagjai számára. Ennek ellenére a nyári időszakban tudtak foglalkozásokat tartani a 
tanszéki műhelyben, valamint részt tudtak venni a bükkszéki Gólyatáborban. Ebben a félévben 
pedig volt tagfelvétel, rendszeresen tartottak forgácsolási foglalkozásokat és szerveztek 
gyárlátogatást is.  

Bányász Kristóf elmondta, hogy a Szakosztály heti rendszerességgel forgácsolási tevekénységet 
folytat a tanszéki műhelyben, illetve cégekkel és Szakosztályokkal együttműködve közös projekt 
munkákon dolgoznak. Ebben a félévben jobban meg szeretné tartani a csapatépítő programokat és 
szakmai előadásokat az érdeklődők számára a G épületben.  Megemlítette még, hogy a tanszékkel 
jó kapcsolatot ápolnak, mindig rugalmasan meg tudják egymást találni, ha gépek használatáról vagy 
tantermek igényléséről van szó. A szakosztálynak jelenleg 16 aktív tagja van. 

Bányász Kristóf elhagyta az ülést. (20:30) 

1.3. Mechatronika Szakosztály vezetőségváltás 

Telkes Péter elmondta, hogy előző félévben 19 konzultációt tartottak az érdeklődők számára, 
ahonnan mindig kérnek visszajelzéseket a fejlődés céljából. Elmondta még, hogy a regisztrációs 
héten a gólyák részére laborlátogatást tudtak szervezni a MOGI tanszéknél. A Szakosztályon belül 
folyamatosan mennek a projekt munkák, ahol vannak visszajelzések a működéséről, amiből 
érzékelni tudják az erős tendenciát. Megemlítette még, hogy újra fel szeretnék venni a kapcsolatot 
a cégekkel. 

Schmera Dániel elmondta, hogy a Szakosztálynak két hetente van taggyűlése, ahol a havi projekt 
munkákat, ötleteket és konzultációkat beszélik át a tagokkal. A szakosztálynak jelenleg 34 aktív 
tagja van. 

Telkes Péter és Schmera Dániel elhagyták az ülést. (20:43) 
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1.4. Gépész Sport Szakosztály vezetőségváltás 

Csernai Csongor elmondta, hogy ebben a félévben új bérletrendszert vezettek be, valamint 
továbbra is meg szeretnék tartani a kollégiumban megszervezett köredzéseket, darts és erőemelő 
versenyeket, illetve még zumba, jóga és futás edzéseket az érdeklődők számára. Elmondta még, 
hogy a szakosztály továbbra is szívesen segítene a Gépész Jeges Est rendezvény lebonyolításában. 
A körnek jelenleg 30 aktív tagja és 15 próbás tagja van. 

Csernai Csongor, Csonka Levente és Hell Brunó elhagyták az ülést. (20:55) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Juhász Zsombor legyen a Gillemot László 
Szakkollégium vezetője. 

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

(GHK-196/XXXVII./2021-2022. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Kristóf legyen a Gyártás 

Szakosztály vezetője. 

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

(GHK-197/XXXVII./2021-2022. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Schmera Dániel legyen a Mechatronika 

Szakosztály vezetője. 

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

(GHK-198/XXXVII./2021-2022. számú határozat) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Csernai Csongor legyen a Gépész Sport 

Szakosztály vezetője. 

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

(GHK-199/XXXVII./2021-2022. számú határozat) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.03.08-i Dékáni Tanácsról 

Richter Kristóf elmondta, hogy a tanulmányi ügyekről és a mintanterv-felülvizsgálati kérdőív 

kiértékeléséről esett szó. 

2.2. GHK ösztöndíj 2022. február 1-28. beszámolási időszakra szóló eredményének 

prezentálása 

Richter Kristóf előterjesztette a 2021/2022. tanév GHK ösztöndíjának 2022. február 1-28. 
beszámolási időszakra szóló végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 2021/2022. tanév GHK ösztöndíjának 2022. 
február 1-28. beszámolási időszakra szóló végleges eredményét. 
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A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-200/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

2.3. Aktuális határidők 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A GHK szakmai továbbképző hétvége április 8.-10. között kerül megrendezésre. 

• A március 15-i nemzeti ünnep miatt a rendes GHK ülés elmarad. 

2.4. Gólyatanács projekt munkák bemutatása  

Farkas Szidónia elmondta, hogy az elmúlt egy hónapban projekt munkákkal foglalkoztak a 
gólyatanácsosok, akik nagyon lelkesen és dinamikusan tevékenykedtek a feladatok elvégzésekor. Az 
ülésen felkért három gólyatanácsost, hogy prezentálják az eddig munkájukat.  

Andrásy Juvenál prezentálta az Ösztöndíj Bizottság által kiadott "Ösztöndíj-különbségkereső - 
Melyik kar hallgatói keresnek jobban?" elnevezésű feladatot.  

Nemoda Milán Tamás prezentálta a Tanulmányi Bizottság által kiadott "A Gépészkaron oktató 
összes tanszék összegyűjtése (rövidítés, név, kód, oktatás félévére nézve)" elnevezésű feladatot.  

Nyilas Zoltán prezentálta a Tanulmányi Bizottság által kiadott "Számonkérésekre vonatkozó 
szabályok a BME-n vs. más egyetemeken" elnevezésű feladatot.  

Andrásy Juvenál elhagyta az ülést. (21:57) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (március 3-i) 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a mintatanterv-felülvizsgálat jelenlegi állásáról 

Kelle Gergő elmondta a következőket:  

• Az ülést megelőző napon véleményezésre volt előterjesztve a mintanterv-felülvizsgálatról 

szóló dokumentum a Tanulmányi és Oktatási Bizottság részére.  

• Jelenleg Agócs Norberttel a dokumentum véglegesítésével foglalkoznak.  

4.2. Beszámoló a 2022.03.07-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta, hogy az ülésen Szakfelelős és Szakbizottsági tagok feladatairól esett szó. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést követő héten a Tanulmányi és Oktatási Bizottság soron 
következő feladata a vizsgarend ellenőrzése lesz. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2022.03.02-i Mentor ülésről 

Lévai Imre elmondta, hogy projektekkel haladnak, amelyek a következők: 

• Könyvtári könyvek helyzetét ismertette.  

• Elhagyott edények összegyűjtését ismertette. 

5.2. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre elmondta, a következőket: 

• Mentorok jól kezelik az orosz-ukrán menekülthelyeztettel kapcsolatos feladatokat. 

• Az ülést követő szerdai napon kollégiumi bizottsági ülés várható. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Felszólalások a Közösségi és Sportösztöndíj ellen 

Szász Zsolt prezentálta a 2021/2022. tanév tavaszi félévre vonatkozó Közösségi és Sportösztöndíj 
pályázatokra érkező felszólalásokat. A képviselők megvitatták a Közösségi és Sportösztöndíj 
pályázatokra beérkező felszólalásokat.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja az Szász Zsolt által prezentált 2021/2022. tanév 
tavaszi félévre vonatkozó Közösségi és Sportösztöndíj pályázatokra érkező felszólalásokat az 
előterjesztett formában.  

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

(GHK-201/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

6.2. GHK Közéleti ösztöndíj végleges eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanév GHK Közéleti ösztöndíjának 2022. február 1-28. 
beszámolási időszakra szóló végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a Szilvási Márton által prezentált 2021/2022. 
tanév GHK Közéleti ösztöndíjának 2022. február 1-28. beszámolási időszakra szóló végleges 
eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-202/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  
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6.3. Közösségi ösztöndíj végleges eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanév tavaszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj 
pályázat egy pontra jutó értékre (1326 Ft) és ponthatára (0 pont) vonatkozó javaslatát és a 
Közösségi ösztöndíj pályázat végleges eredményét és a korábbi félévek statisztikáit.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja az Szilvási Márton által prezentált 2021/2022. 
tanév tavaszi félévére vonatkozó Közösségi ösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (1326 Ft), 
ponthatár értékét (0 pont), illetve a Közösségi ösztöndíj pályázat végleges eredményét az 
előterjesztett formában. 

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

(GHK-203/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

6.4. Sportösztöndíj végleges eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a 2021/2022. tanév tavaszi félévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat 
egy pontra jutó értékre (99 Ft) és ponthatára (0 pont) vonatkozó javaslatát és a Sportösztöndíj 
ösztöndíj pályázat végleges eredményét és a korábbi félévek statisztikáit.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja az Szilvási Márton által prezentált 2021/2022. 
tanév tavaszi félévére vonatkozó Sportösztöndíj pályázat egy pontra jutó értékét (99 Ft), ponthatára 
(0 pont), illetve a Sportösztöndíj ösztöndíj pályázat végleges eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-204/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

6.5. Beszámoló a 2022.03.07-es bizottsági ülésről 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• A Kari BME és Szakmai ösztöndíj kiírása és pontrendszere átdolgozásra fog kerülni.  

• A Neptun egy rendszerhiba miatt nem tudott értesítést küldeni a pályázók és bírálók 

részére. 

• Az ülést követő héten bizottsági ülés várható.  

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló a 2021/2022. tanév tavaszi félév bírálói ösztöndíjairól 

Landor Liliána elmondta, hogy az ülést megelőző héten az EHK elfogadta a szociális bírálói 
ösztöndíjakat a 2021/2022. tanév tavaszi félévére nézve.  

7.2. Beszámoló az ukrán hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíjáról 

Landor Liliána elmondta, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló 
ukrán hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíjban fognak részesülni. 
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7.3. Beszámoló az időszak értékelő kérdőívről  

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• Elkészítette a 2021/2022. tanév tavaszi félévéről szóló értékelő kérdőívet a GHK szociális 

bírálók részére.   

• Az ülést követő szerdai napon szociális bizottsági ülés várható. 

8. Gazdasági Bizottság 

8.1. Öntevékeny körök előadói bor igényének az előterjesztése 

Mészáros Zita prezentálta az öntevékeny körök előadói bor igényének a végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a Mészáros Zita által elkészített öntevékeny 
körök előadói bor igényének a végleges eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-205/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

Landor Liliána elhagyta az ülést. (23:16) 

8.2. Öntevékeny körök nyomtatási igényének az előterjesztése 

Mészáros Zita prezentálta az öntevékeny körök nyomtatási igényének a végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki támogatja a Mészáros Zita által elkészített öntevékeny 
körök nyomtatási igényének a végleges eredményét az előterjesztett formában. 

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

(GHK-206/XXXVII./2021-2022. számú határozat)  

9. Rendezvény Bizottság 

9.1. Beszámoló a Kulturális és Szakmai Hét szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta, hogy az ülést követő napon meg fognak érkezni a rendezvényre 
rendelt pólók.  

9.2. Beszámoló a 2022-es SLIP - Gépészkari napok szervezéséről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A SLIP honlap továbbfejlesztésével kapcsolatban felvette a kapcsolatot a KTK 

Számítástechnika Szakosztállyal.  

• Az esemény a facebookon és a Kontúr weboldalon is megtalálható lesz.  

• A Grafikus Kör fel lett kérve a logók és tájékoztató plakátok elkészítésére.  
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10. Szponzor Csoport 

10.1. Lemondás a pozícióról 

Mészáros Zita lemondott a Szponzor Csoport vezetői pozíciójáról, mert úgy érezte, hogy nem 
tudta megfelelően elvégezni a feladatokat és bízik benne, hogy van olyan képviselő, aki több munkát 
tenne hozzá a feladatok elvégzéséhez. 

11. Öntevékeny köri beszámoló 

11.1. Beszámoló az öntevékenyköri értékelés felülvizsgálatról 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy az ülést megelőző napokban elkezdődtek a személyes 
elbeszélgetések az öntevékeny körökkel és a szakosztályokkal, ahol a közösségi pontozási elveket 
beszélik át. 

12. Egyebek 

Agócs Norbert kérte a Képviseletet, hogy a hetente megtartásra kerülő tankörvezetői 
foglalkozásokra minél több képviselő jelenjen meg, hogy a tankörveztő jelöltek és képviselők 
jobban megismerjék egymást.  

Ülés vége: 23:50 

A következő ülés várható időpontja: 2022. március 22. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb  

 

Kelt: Budapest, 2022. március 8. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


