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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. március 29-én tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Beyer-Dóczi András tanácskozási jog x     

Endrész Roland szavazati jog x     

Facskó Vince tanácskozási jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulácsi Zsombor szavazati jog x     

Horváth Marcell tanácskozási jog x     

Kelle Gergő szavazati jog x     

Landor Liliána szavazati jog    x  

Láng Dorottya tanácskozási jog x     

Lévai Imre szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog x     

Nemoda Milán tanácskozási jog x     

Nyilas Zoltán tanácskozási 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  

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. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022.03.29-i Dékáni Tanácsról 

1.2. Ösztöndíj Bizottság vezetői pozíció 

1.3. Mentorprogram 

1.4. GHK továbbképző hétvége 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 24-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló az alapszakos mintatantervek módosítására tett javaslatokról 

3.2. Alumni projekt ismertetése 

3.3. Beszámoló a német nyelvű képzés átalakításáról 

3.4. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. GHK ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

4.2. GHK közéleti ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

4.3. Közösségi ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

4.4. Beszámoló az aktuális ügyekről 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló az időszakértékelő kérdőív kiértékeléséről 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. KÖRET eszközbeszerzése 

7. Rendezvény Bizottság 

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

8. PR Bizottság 

8.1. Gépész Hírek 

9. Szponzor Csoport 

9.1. Támogatókkal való kapcsolattartás 

10. Hallgatói Iroda 

10.1. Beszámoló a HK tömb földszinti részének a felújításáról 
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11. Sport 

11.1. Csapatépítők szervezése 

12. Öntevékenyköri beszámoló 

12.1. Öntevékeny körök felülvizsgálata 

12.2. AMSZ SZMSZ módosítása 

13. Egyebek 

13.1. Beszámoló a 2022.03.29-i KIB ülésről 

13.2. 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-219/XLI./2021-2022. számú határozat)  
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1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a 2022.03.29-i Dékáni Tanácsról 

Farkas Szidónia beszámolt a Dékáni Tanácson tárgyaltakról. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy a TTT elfogadásáról, illetve ellenőrzéséről esett-e szó? 

Farkas Szidónia elmondta, hogy nem került rá nagy hangsúly, de említették, hogy elkészültek a 

módosítási javaslatok. 

1.2. Ösztöndíj Bizottság vezetői pozíció 

Richter Kristóf elmondta, hogy Endrész Roland lemondásával megüresedett az Ösztöndíj 
Bizottság vezetői pozíció, amelyre a múlt hét folyamán lehetett pályázni e-mail formájában. Egy 
pályázat érkezett, Szász Zsolt személyében.  

Richter Kristóf megkérte Szász Zsoltot motivációjának ismertetésére. 

Szász Zsolt elmondta a következőket: 

• Egyre biztosabb abban, hogy megtalálta a helyét a GHK-ban, mind munkavégzés, mind 

emberi kapcsolatok szempontjából. 

• Szereti látni, hogy a tevékenysége segíti a hallgatókat, emiatt azt érzi, érdemes energiát 

fektetni az ösztöndíjakkal kapcsolatos teendőkbe. 

• Tapasztalatait már fél éve gyűjti. Már két szakmai továbbképzőn is részt vett, ahol a 

pályázatoknak MŰEPER-be való migrálását dolgozták ki. Emellett már több pályázási, 

dokumentációs időszakban, illetve tanulmányi ösztöndíj osztásában is aktívan részt vett.  

• Az elmúlt is megpróbáltatásokkal teli volt és elkövetkezendő időszak sem tartogat könnyű 

rutinfeladatokat, így céljai közé tartozik a jelenleg folyamatban lévő változátatások oly 

módon való kivitelezése, hogy a hallgatók a lehető legegyszerűbben térhessenek át az új 

rendszerbe. 

• Tapasztalatai mellett bízik Szilvási Márton, illetve, ha szükséges Endrész Roland 

segítségében. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a jelölt jelenlétében? 

Kelle Gergő megkérdezte, hogy emlékszik-e arra a pontra, amikor világossá vált számára, hogy az 
ösztöndíjakkal szeretne foglalkozni? 

Szász Zsolt elmondta, hogy nem emlékszik konkrét pillanatra, ahogy egyre több feladatot vállalt, 
úgy fokozatosan egyre jobban érezte, hogy megtalálta a hozzá közel álló felelősségkört. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy meddig tervez a Képviseletben maradni? 

Szász Zsolt elmondta, hogy az alapképzése teljesítéséig biztosan, azonban régóta tervezi, hogy 
külföldön jelentkezik mesterképzésre, ezért egyelőre nem tudja garantálni, hogy az alapképzés után 
is a GHK tagja marad. 

Lévai Imre megkérdezte, hogy számolt-e a jelentős mennyiségű többletfeladattal a korábbi 
időszakhoz képest? 

Szász Zsolt elmondta, hogy igen, számolt a feladatokkal, ehhez igazodva kevesebb kurzusra 
jelentkezett, így a korábbi félévekhez képest várhatóan több szabadideje és energiája marad. 
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Richter Kristóf megkérte a jelöltet, hogy hagyja el a termet. 

Szász Zsolt elhagyta a termet. (20:27) 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a jelölt távollétében? 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• A közös tevékenységek alapján a jelölt már fél éve a megpályázott pozícióhoz tartozó 

feladatokat látja el. 

• A feladatok megosztása és a kommunikáció nem okozott gondot, meg van elégedve Szász 

Zsolt munkájával.  

• Az elmúlt időszakban sokkal önállóbban tudta végezni feladatait, mint akkor, amkor 

elkezdett az Ösztöndíj Bízottsághoz tartozó feladatokkal foglalkozni, sok újító ötlete van, 

többek között az Ösztöndíj Bizottság meghajtójának struktúrája is az ő ötlete és munkája 

volt, így kéri a Képviselet támogatását. 

Agócs Norbert elmondta, hogy szeretné alátámasztani a Szilvási Márton által elmondottakat, ő 
is úgy látta külső szemlélőként, hogy a jelölt önállóbb, proaktív lett és jól együtt tud dolgozni a 
területen tevékenykedő képviselőkkel. Szintén kéri a Képviselet támogatását. 

Szász Zsolt visszatért a terembe. (20:32) 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szász Zsolt legyen a GHK Ösztöndíj 
Bizottság vezetője? 

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

(GHK-220/XLI./2021-2022. számú határozat) 

1.3. Mentorprogram 

Richter Kristóf ismertette, hogy a GHK új tagjai mellé melyik tapasztaltabb képviselőket kérte 
fel, mint mentort.  

Richter Kristóf megköszönte a mentoroknak, hogy elfogadták a felkérést és megkérte őket, hogy 
segítsék az új tagok beilleszkedését. 

1.4. GHK továbbképző hétvége 

Farkas Szidónia ismertette az április 8-10. között megtartandótovábbképző és csapatépítő hétvége 
felépítését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (március 24-i) 

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

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló az alapszakos mintatantervek módosítására tett javaslatokról 

Kelle Gergő megköszönte a képviselők segítségét a javaslatok rövid határidejű véleményezésében. 

Agócs Norbert összefoglalta a tanszéki oktatók visszajelzéseit. 

3.2. Alumni projekt ismertetése 

Agócs Norbert elmondta, hogy felkérés érkezett az EHK felől egy weboldal fejlesztésében való 

segédkezéshez, ami egy nagyobb projekt része lenne, melynek célja egy egyetemi alumni kialakítása. 

3.3. Beszámoló a német nyelvű képzés átalakításáról 

Agócs Norbert elmondta, hogy a német nyelvű képzés keretében az átalakítás után 3-4. félévben 
folytatják majd tanulmányaikat a hallgatók a KIT-en, majd hazaérkezésük után, az alapképzés végén 
kettős diplomára lesznek jogosultak, amelyet a BME és a KIT is hitelesít. 

3.4. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Az elmúlt időszakban kiemelten fontos feladatokat végeztek el a tanulmányi 

teljesítményértékelések kapcsán a tanszékek oktatóival közösen. 

• Az oktatókkal való együttműködés véleménye szerint gördülékeny, az oktatók nagyon 

segítőkészek a problémák megoldásása esetén. 

• A TTT ellenőrzése után a módosítási javaslatokat az oktatók késve kapták meg. Ez több 

tárgy esetén is azt okozta, hogy az oktatók nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudják 

átütemezni a számonkéréseket. A módosítási javaslatok kézbesítésének késését nem a 

Képviselet okozta. 

• A legutóbbi ETB ülésen felmerültek a felzárkóztató kurzusokkal kapcsolatos problémák. 

A problémát az okozza, hogy a jelenleg TVSZ-ben megfogalmazott módon egyes 

tanszékeknek nincs kapacitása arra, hogy egy sikertelenségi eljárás után nagyobb létszámú 

hallgatóságnak teljeskörű felzárkóztató kurzust tartson. Erre a problémára két javaslat 

érkezett: a felzárkóztató kurzus indítására vonatkozó kötelezettség megszüntetése, ezzel 

együtt az ezt megfogalmazó paragrafus eltörlése a TVSZ-ből, vagy a kurzus formátumának 

átdolgozása. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a felzárkóztató kurzus eltörlése nagy hátrányt jelentene a 
hallgatóknak. 

A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket, problémákat, majd egyetértésben arra jutott, hogy a 
felzárkóztató kurzus teljes eltörlése semmiképp sem támogatható. 
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4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. GHK ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

Szilvási Márton prezentálta az előterjesztést a pályázati kiírással kapcsolatban; elmondta, hogy 
lényegi változás nem tapasztalható a pályázat tartalmát tekintve. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GHK ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló 
pályázati kiírását. 

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

(GHK-221/XLI./2021-2022. számú határozat) 
 
 

4.2. GHK közéleti ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

Szilvási Márton prezentálta az előterjesztést a pályázati kiírással kapcsolatban; elmondta, hogy 
lényegi változás nem tapasztalható a pályázat tartalmát tekintve. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GHK közéleti ösztöndíj 2022/23. tanévre 
szóló pályázati kiírását. 

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

(GHK-222/XLI./2021-2022. számú határozat) 
 
 

4.3. Közösségi ösztöndíj 2022/23. tanévre szóló pályázati kiírása 

Szilvási Márton prezentálta az előterjesztést a pályázati kiírással kapcsolatban. 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Korábban felvetett javaslat alapján szeretné módosítani a pontozást, így a 0,8-as kitevő 

eltűnne a jelenlegi pontszámítási képletből. 

• A bizottsági üléseken történt egyeztetések alapján szeretné kiterjeszteni a pályázók körét a 

BME azon hallgatóira, akik a pályázat által vizsgált időtartamban a GPK valamely szakán 

folytatták tanulmányaikat és gépészkari öntevékeny körben tevékenykedtek.  

Ezzel kapcsolatban nem kapott még visszajelzést a HSZI-től, de szeretné kérni a GHK 

támogatását a közeledő határidő miatt. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj 2022/23-as pályázati 
kiírását. 

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

(GHK-223/XLI./2021-2022. számú határozat) 
 
 

4.4. Beszámoló az aktuális ügyekről 

Szilvási Márton megköszönte a képviselők segítségét a pályázatok elbírálásában. 

Szilvási Márton elmondta, hogy csütörtökön (03.31.) esedékes a jelenleg folyó pályázatok 
hiánypótlása, így számít a Képviselet segítségére az elbírálásban. 
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5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló az időszakértékelő kérdőív kiértékeléséről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Kiértékelésre került a bírálói értékelő kérdőív, hasznos javaslatok érkeztek a következő 

időszakokra vonatkozóan. 

• A személyes bemutatásra vonatkozóan több módosítási javaslat is érkezett. 

• Landor Liliánával egyeztetett a hamarosan induló projektekről, melyek a jelenlegi 

tanulságok alapján javítanák a rendszert.  

6. Gazdasági Bizottság 

6.1. KÖRET eszközbeszerzése 

Mészáros Zita elmondta a következőket: 

• Megkeresést kapott a KÖRET-tőlaz eszközbeszerzéssel kapcsolatban.  

• A megkeresés tárgya egy tétel kicserélése a leadott rendelésben.  

• A cserélni kívánt tételek megegyeznek az árkategóriájukban. 

Lukács Bálint elmondta, hogy nem támogatja a cserét, mert a jelenlegi elvek szerint eszközöket 
kell leadni a pályázat során, és magukat az eszközöket támogatja a GHK. 

Agócs Norbert elmondta, hogy egyetért Lukács Bálinttal, továbbá attól tart, hogy amennyiben 
engedélyezi a GHK a cserét, úgy több öntevékeny körtől is érkezik majd megkeresés, ezzel 
nehezítve az eszközbeszerzést. 

Endrész Roland megkérdezte, hogy van-e lehetőség rugalmasan kezelni a kérelmet, figyelembe 
véve a tételek csekély összegét? 

Lukács Bálint elmondta, hogy jelenleg a GHK elveinek nem felelne meg ha az összeg alapján 
hozna döntést a Képviselet, ezért továbbra sem támogatja a cserét. Felvetette, hogy egy bizottsági 
ülés keretein belül tárgyalásra kerülhetne, hogy a továbbiakban keretösszegek mellett legyen-e 
meghirdetve a pályázat. 

Endrész Roland továbbra sem támogatja a csere elvetését, de támogatja a bizottsági ülés ötletét. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a csere elvetésével a pályázat komolyságát tartja meg a GHK, 
ugyanúgy, mint ahogyan egy ösztöndíj pályázat vagy bármely más pályázat leadása után sem lehet 
változtatni a pályázati anyag tartalmán. 

Endrész Roland elmondta, hogy nem ért egyet az ösztöndíjakhoz való hasonlítással, ugyanis az 
ösztöndíjakkal kapcsolatos szabályokat nemcsak a GHK hozza, hanem felsőbb szervezeteknek is 
meg kell felelni. 

Szilvási Márton elmondta, hogy az eszközbeszerzési támogatás a GHK saját szabályain alapszik, 
ezért javasolja a csere támogatását. 

Lukács Bálint elmondta, hogy továbbra is fennáll a probléma, miszerint az öntevékeny körök 
összeg szerint ítélik meg a saját pályázatukat és újabb csereigények érkeznek. 

Endrész Roland elmondta, hogy nem kíván több időt szánni az ülésen erre a témára, továbbra 
sem támogatja, hogy a csekély összegű tételek esetén sem mutat rugalmasságot a Képviselet. 

Richter Kristóf elmondta, hogy korábban már javasolta a keretösszeg alapon történő pályázatot, 
de amíg maga a pályázat eszközre szól, addig nem támogatja a cserét. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a KÖRET öntevékeny kör cserét 
hajtson végre a leadott pályázatukban? 

A GHK 5 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.  

(GHK-224/XLI./2021-2022. számú határozat)  

7. Rendezvény Bizottság 

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

Odus Máté elmondta a következőket: 

• A fellépők megkeresésekor anyagi problémákba ütköztek, amit igyekeznek orvosolni és 

megoldást találni rá 

• A feladatok nagy részének ellátása gördülékenyen megy. 

8. PR Bizottság 

8.1. Gépész Hírek 

Kelle Gergő elmondta, hogy a Gépész Hírek következő levelét elküldte a Képviselet számára, 
szeretné kérni a GHK véleményezését, mielőtt kiküldésre kerül. 

9. Szponzor Csoport 

9.1. Támogatókkal való kapcsolattartás 

Odus Máté elmondta a következőket: 

• Új támogatók jeleztek vissza pozitívan a csoport megkeresésére, tovább folytatják az 

egyeztetéseket a támogató cégekkel. 

• Frissítésre került a támogatói csomagokat összefoglaló dokumentum, szeretné kérni a 

Képviselet véleményét a módosult összegekről, illetve a formátumról. 

Kelle Gergő javasolta hirdetések vásárlását, így a támogatók több elérést nyerhetnének. 

A GHK megvitatta a módosításokat, amelyet a Képviselet egyhangúan támogatott és 
véglegesítették a dokumentumot. 

Odus Máté elmondta, hogy a dokumentumban szereplő összegek és ellenszolgáltatások 
tájékoztató jellegűek. 

10. Hallgatói Iroda 

10.1. Beszámoló a HK tömb földszinti részének a felújításáról 

Gulácsi Zsombor felhívta a Képviselet figyelmét, hogy a levelező listán várja a GHK ötleteit az 
iroda földszinti részének felújítására. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy mikor várható operatív munka? 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy valószínűleg vagy a 12. héten vagy a vizsgaidőszakban 
kezdődnek meg a tevékenységek. 
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Lévai Imre megkérdezte, hogy a felújítást milyen anyagi támogatással szeretnék véghez vinni? 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy ezek nem jelentős átalakítások, ha szükséges lenne anyagi 
támogatás, akkor a helységeket igénybe vevő öntevékeny körök tagjai finanszírozzák azokat. 

11. Sport 

11.1. Csapatépítők szervezése 

Facskó Vince elmondta, hogy a levelezőlistán várja a képviselők visszajelzését a csapatépítő 
programokra. 

12. Öntevékenyköri beszámoló 

12.1. Öntevékeny körök felülvizsgálata 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy a legtöbb körrel már sikerült személyes beszélgetést 
lebonyolítani, de az elkövetkező hétre meg fog történni az összes tervezett egyeztetés. 

 
12.2. AMSZ SZMSZ módosítása 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy az AMSZ-ben belső körökben folyik még a dokumentum 
véleményezése, így az előterjesztés későbbi ülésre marad. 

 

13. Egyebek 

13.1. Beszámoló a 2022.03.29-i KIB ülésről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Korábban a GHK részéről érkezett Moodle hozzáférésekről esett szó.  

• A megbeszéltek alapján nehezen megoldható, hogy a GHK tanulmányi ügyekkel foglalkozó 

tagjai hozzáférést kapjanak anélkül, hogy adatvédelmi szabályokat sértene a bizottság. 

Kelle Gergő megköszönte az információkat, majd elmondta, hogy miért volt eredetileg szükséges 
a Moodle hozzáférés. 

• Egy olyan portálon dolgozik a bizottság, ahol a leendő végzős hallgatók a már végzett 

hallgatók szakdolgozataihoz férnének hozzá, amelyeket a későbbiekben fel is tudnának 

használni, mint szakirodalom a saját dolgozatukhoz. 

Lukács Bálint elmondta, hogy tart attól, hogy megnőne a plagizálás esetszáma egy ilyen portál 
létrehozásával. 

Gulácsi Zsombor elmondta, hogy dolgozik egy informatikai segédleten, amelyet jó lenne a GHK 
weboldalán megjeleníteni. 

Kelle Gergő elmondta, hogy nincs akadálya ennek. 
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13.2. Egyebek 

Odus Máté elmondta, hogy nagy valószínűséggel a P&G támogatja a SLIP – Gépészkari 
Napokat. 

Horváth Marcell elmondta, hogy egyeztetett a KTK Fotókörrel, március 30-án (szerdán) 20:30-
kor készítenek képeket az új tagokról. 

Agócs Norbert felhívta a Képviselet figyelmét a csütörtökönként 19:00-kor kezdődő 
tankörvezetői felkészítők látogatására. 

Ülés vége: 22:35 

A következő ülés várható időpontja: 2022. április 5. (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 29. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


