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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. május 10-én tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Beyer-Dóczy 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 

Ülés vendége: Székely László 

Az ülést Richter Kristóf távollétében Agócs Norbert, a GHK alelnöke vezeti. Agócs Norbert 

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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Agócs Norbert előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető választás 

1.2. Energetikai Szakkollégium vezetőségváltás 

1.3. Külügyi referens pozíció 

1.3.1. Pályázat ismertetése 

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

1.4. Előterjesztés: Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj áprilisi eredménye 

1.5. Előterjesztés: GHK Közéleti ösztöndíj áprilisi eredménye 

1.6. Előterjesztés: Rendezvényszervezői ösztöndíj eredménye 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.05.10-i Dékáni Tanácsról 

2.2. Aktuális határidők, események 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (május 5-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

4.2. Beszámoló a 2022.05.09-i Bizottsági ülésről 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Beszámoló a KRB aktuális ügyeiről 

7. PR Bizottság 

7.1. Beszámoló a Közgrill szervezéséről ügyekről 

8. Szponzor Csoport 

8.1. Beszámoló a 2022.05.09-én történt MŰHASZ-os megbeszélésről 

9. Iroda 
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10. Külügy 

10.1. Beszámoló a 2022.05.04-i Külügyi Bizottsági ülésről 

11. Szakkollégiumi beszámoló 

11.1. Beszámoló a 2022.05.04-i SzakVezről 

12. Öntevékeny köri beszámoló 

12.1. Beszámoló az öntevékeny köri értékelés felülvizsgálatáról 

13. Egyebek 

  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

A GHK 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-250/L./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Emlékeztető vezető választás 

Agócs Norbert felkérte Pogácsás Pannát az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 
felkérést.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Dániel távollétében az ülés emlékeztető 
vezetője Pogácsás Panna legyen. 

A GHK titkos szavazáson 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-251/L./2021-2022. számú határozat) 

1.2. Energetikai Szakkollégium vezetőségváltás 

Székely László elmondta, hogy a Szakkollégium tagjainak száma az elmúlt időszakban csökkent, 
ennek ellenére a szakmai feladatokat a jelenlegi tagok megfelelően el tudják látni. Tevékenységek 
tekintetében nagy hangsúlyt fektettek nyilvános előadások szervezésére, idén sikerült külföldi 
előadót is bevonni a programsorozatba. A belső képzési rendszert az előző félévben megújították, 
ezzel biztosítva a tagok megfelelő szakmai továbbképzését. Projektek szempontjából továbbra is 
igyekeznek segíteni a hallgatóknak szakmai gyakorlati helyek keresésében, illetve nemzetközi 
konferenciák szervezésében vesznek részt. 

Kelle Gergő megkérdezte, hogy a létszámcsökkenés okoztt-e hiányosságot a Szakkollégium 
valamelyik területén. 

Székely László elmondta, hogy a feladatlistát a jelenlegi tagokkal megfelelően felosztva tudják 
menedzselni, így nem érzékelhető jelentős hiány. Az utánpótlásképzésre szeretnének a következő 
időszakban nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Szilvási Márton elmondta, hogy a Gépészkari Hallgatói Képviselet támogatására 
mindenféleképpen számíthatnak. 

 

Székely László elhagyta az ülést (20:23). 

 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Székely László legyen az Energetikai 
Szakkollégium elnöke. 

A GHK titkos szavazáson 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-252/L./2021-2022. számú határozat) 

1.3. Külügyi referens pozíció 

Agócs Norbert elmondta, hogy Kelle Gergő lemondásával megüresedett a Külügyi referens 
pozíció, amelyre a múlt hét folyamán lehetett pályázni e-mail formájában. Egy pályázat érkezett, 
Nemoda Milán személyében. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit. 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 
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1.3.1. Pályázat ismertetése 

Agócs Norbert megkérte Nemoda Milánt motivációjának ismertetésére. 

Nemoda Milán elmondta a következőket: 

• A pályázatában igyekezett részletesen vázolni a motivációját a pozíciót illetően.  

• A terület iránti érdeklődése az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázatok bírálásával 

kezdődött, melyben jelentős szerepelt vállalt. 

• Megtörtént az első hallgatói tanácsadása is külügyi témában. 

• Részt vett a legutóbbi Külügyi Bizottsági ülésen. 

• Eddigi tevékenységei során főként a tanulmányi és oktatási terület munkájába vállalt 

nagyobb szerepet, és mivel szorosan kapcsolódik egymáshoz a két terület, ezért is érez 

motivációt a külügyi referensi pozíció esetleges betöltésére. 

• Szerinte el van hanyagolva a terület, rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik benne. 

• Amennyiben a Képviselet bizalmat szavaz a pozíció betöltésére, jövőbeli tervei közt 

szerepel egy EELISA honlaphír létrehozása, a GHK honlap aktualizálása angol nyelven, 

illetve a külügyi terület fellendítése a Képviseleten belül. 

 

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a jelölt jelenlétében. 

Endrész Roland elmondta, hogy fontos a lelkesedés egy új pozíció megpályázása során, azonban 
külső tényezők hatására néha nem sikerül minden tervet véghez vinni, így kérte Nemoda Milánt, 
hogy amennyiben előfordul ilyen eset, akkor is próbáljon kellő motivációval állni a feladatokhoz. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy szerinte sok mindent ki lehet hozni a területből, ha elég proaktív 
a külügyi referens. 

 

Nemoda Milán elhagyta a termet (20:31). 

 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a jelölt távollétében. 

Facskó Vince elmondta, hogy szerinte a felelősség hatására a képviselők jobban teljesítenek, így 
támogatja a pályázatot. 

Kelle Gergő elmondta, hogy előző külügyi referensként mindenképp segíteni fog a megfelelő 
tudásátadásban. Elmondta még, hogy Nemoda Milán már a kezdetektől érdeklődött a terület 
iránt, és amint tudott a bizottsági üléshez is szívesen csatlakozott. Motiváltsága 
megkérdőjelezhetetlen, alkalmasnak találja a pozícióra. 

Agócs Norbert elmondta, hogy Nemoda Milánt nagyon lelkesnek és motiváltnak találja, a külügyi 
referensi pozíció egy megfelelő kezdőlépés lehet a későbbi tevékenységeihez a Képviseletben. 
Elmondta még, hogy szerinte fontos esélyt adni a fiatalabb képviselőknek is. Arra kérte a 
Képviseletet, hogy támogassa Nemoda Milán pályázatát. 
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Nemoda Milán visszatért a terembe (20:34). 

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Nemoda Milán legyen a GHK külügyi referense. 

A GHK titkos szavazáson 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-253/L./2021-2022. számú határozat) 

Lévai Imre megérkezett az ülésre (20:36). 

1.4. Előterjesztés: Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj áprilisi eredménye 

Agócs Norbert prezentálta a Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj áprilisi eredményét. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj 
áprilisi eredményét az előterjesztett formában. 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-254/L./2021-2022. számú határozat) 

1.5. Előterjesztés: GHK Közéleti ösztöndíj áprilisi eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a GHK Közéleti ösztöndíj 2022. április 1-30. beszámolási időszakra 
szóló végleges eredményét. 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált GHK 
Közéleti ösztöndíj 2022. április 1-30. beszámolási időszakra szóló végleges eredményét az 
előterjesztett formában. 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-255/L./2021-2022. számú határozat) 

Gulácsi Zsombor megérkezett az ülésre (20:43). 

1.6. Előterjesztés: Rendezvényszervezői ösztöndíj eredménye 

Szilvási Márton prezentálta a Rendezvényszervezői ösztöndíj 2021/2022-es tavaszi félévre 
vonatkozó végleges eredményét, egy pont értékét (100 Ft) és az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges 
minimum pontszámot (0 pont). 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 
Rendezvényszervezői ösztöndíj 2021/2022-es tavaszi félévre vonatkozó végleges eredményét, egy 
pont értékét (100 Ft) és minimum pontszámát (0 pont) az előterjesztett formában. 

A GHK 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-256/L./2021-2022. számú határozat) 
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2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022.05.10-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A mintatanterv felülvizsgálat javaslatairól esett szó, melyet a Tanszékvezetői Tanács fog 

tárgyalni, illetve a Kari Tanács Oktatási Bizottsága. Egyeztetésekre kerül sor a beoktatott 

karokkal a tantárgyak, tantárgycsoportok módosításait illetően. 

• A szigorlatok maradnak változatlanul a mintatantervekben az eddigi formában. 

• A mintatanterv felülvizsgálat értelmében Tanszékvezetői Tanácson fog reszt venni Kelle 

Gergővel. 

• A Gépészkari Hírlevélbe 2022.05.27-ig lehet híreket küldeni. 

 

2.2. Aktuális határidők, események 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Elkezdődött a záróvizsgára való jelentkezés, melyről hamarosan a Képviseletnek informálni 

kell a hallgatókat. 

• Az ülést követő napon 16:00-tól Kari Fórum lesz az Egyetem jövőjéről. Felhívta a 

Képviselet figyelmét, hogy igyekezzünk minél nagyobb létszámban jelen lenni a fórumon, 

hogy képviselni tudjuk a hallgatói oldalt. 

• 2022.06.01-én 13:00-tól Ünnepi Kari Tanács kerül megrendezésre, melyre a Képviselet 

hivatalos. 

• 2022.06.02-án Kari Tanács lesz, melyen többek között a mintatanterv felülvizsgálat 

eredménye is elő lesz terjesztve. 

• A MŰHASZ eszközbeszerzési pályázatról az ülés hetében szükséges Stratégiai Bizottsági 

ülést tartani. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló EHK ülésről (május 5-i) 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló a Képzési Szakbizottságok munkájáról 

Agócs Norbert beszámolt az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottság munkájáról: 

• A mintatantervben nem történtek nagyobb változtatások. 

• Néhány tantárgy kiméretét módosították, illetve az előkövetelményeket vizsgálták felül. 

 

 

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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4.2. Beszámoló a 2022.05.09-i Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• A Képzési kimeneti követelmények átalakításáról esett szó. 

• Az éves mesterképzés lehetőségéről esett szó. 

• Mikrotanúsítványokról esett szó, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő 

információ ezzel a témával kapcsolatban. 

• Az ülést követő napon Külső Oktatási Bizottsági ülés kerül megtartásra. 

 

4.3. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőt: 

• Az ülést megelőző vasárnap az ÉMK új oktatási referense kereste fel őket 

tapasztalatmegosztás céljából. 

Agócs Norbert felhívta a Tanulmányi és Oktatási Bizottság figyelmét, hogy a levelezőlistára egyre 
több tanulmányi levél érkezik, amelyek megválaszolásában kéri a Bizottsági tagok segítségét. 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

Lévai Imre elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző héten Mentorülést tartottak. 

• Az ülés napján Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vett részt, amellyel kapcsolatosan az 

alábbiakról számolt be: 

o A KKB tagjaival folytatták a kollégiumok bejárását a Martos Flóra Kollégiummal. 

o Szó esett a kollégiumi mentorok létszámáról. 

o Az orosz-ukrán háború menekültjei részére fenntartott kollégiumi férőhelyek 

helyzetéről esett szó. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Beszámoló a KRB aktuális ügyeiről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A KRB belső értékelése zajlik jelenleg, melynek keretein belül a KRB tagjai egymást, illetve 

a KRB közösségét és vezetőit értékelik szöveges formában. 

• Az ülést megelőző napon a KTK Stúdióval tartottak megbeszélést a 2022-es SLIP – 

Gépészkari Napok észrevételei, tapasztalatai kapcsán. 

• A következő időszakban a belső csapatépítésre szeretnék helyezni a hangsúlyt. 
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7. PR Bizottság 

7.1. Beszámoló a Közgrill szervezéséről ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Az ülést megelőző napon megbeszélést tartottak a közösségvezetők számára tartott 

Közgrill nevű rendezvényről. 

Szilvási Márton elmondta, hogy a Közgrill időpontja előreláthatólag 2022.05.27. lesz. 

8. Szponzor Csoport 

8.1. Beszámoló a 2022.05.09-én történt MŰHASZ-os megbeszélésről 

Odus Máté elmondta a következőket: 

• A 2022-es SLIP – Gépészkari Napok tapasztalatairól esett szó. 

• Ezt követően közösen rátértek a támogatási lehetőségekre, amelyek a kart érintik. A 

MŰHASZ szeretné, ha a Műegyetemi Állásbörzével együtt tudnának közös megállapodást 

kötni a karokkal. 

• A gyárlátogatások lehetőségeiről és eléréseiről esett szó. 

• Beszéltek az online megjelenési lehetőségekről. 

9. Iroda 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a BME Adománygyűjtés keretein belül kapott adományok az ülést 
követő napon el lesznek szállítva egy adománygyűjtő pontra. 

10. Külügy 

10.1. Beszámoló a 2022.05.04-i Külügyi Bizottsági ülésről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Nemoda Milánnal együtt vettek részt az ülésen. 

• Az EELISA programról esett szó. 

• Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pótpályázatáról esett szó. 

• Az ülés résztvevői megfogalmaztak kritikákat a Külügyi Bizottság működésével 

kapcsolatban. 

11. Szakkollégiumi beszámoló 

11.1. Beszámoló a 2022.05.04-i SzakVezről 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• A GSZK jelenleg nagy hangsúlyt fektet a belső működésének átgondolására, közös 

szakkollégiumi projektek megvalósításán gondolkoznak. 

• Hamarosan GSZK SZMSZ módosítási javaslat fog érkezni. 
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12. Öntevékeny köri beszámoló 

12.1. Beszámoló az öntevékeny köri értékelés felülvizsgálatáról 

Szilvási Márton elmondta a következőket: 

• Az öntevékeny köri értékelés felülvizsgálata a végéhez közeledik. 

• A legtöbb kör elfogadta az előzetes javaslatokat, néhány körrel még személyes beszélgetést 

fognak tartani. 

• Hamarosan érkezni fog előterjesztés az új pontozási rendszerről. 

• Az előreláthatólag 2022.05.27-ei KözVez-en fogják az elfogadni a közösségvezetők az 

öntevékeny köri értékelés új pontrendszerét és pontozási elveit. 

13. Egyebek 

Farkas Szidónia elmondta, hogy a GHK Nyári Tábor szervezése hamarosan elkezdődik. 

 

Láng Dorottya megkérdezte, hogy lesz-e a közeljövőben Microsoft Excel és Word továbbképző 
tartva. 

Agócs Norbert elmondta, hogy vizsgaidőszakban sort kerítenek rá. 

 

Kelle Gergő lemondott PR Bizottság vezetői pozíciójáról. 

Agócs Norbert megköszönte Kelle Gergő eddigi munkáját és felhívta a Képviselet figyelmét, hogy 
hamarosan PR Bizottság vezetői pályázat fog érkezni e-mail formájában. 

 

Agócs Norbert felhívta a Képviselet figyelmét, hogy csütörtökön 19:00-kor kezdődik a 
tankörvezetői felkészítő szociális témakörben, ahol számít a Képviselők részvételére. 

Ülés vége: 22:45 

A következő ülés várható időpontja: 2022. május 17. (kedd) 20:10 

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

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 10. 

………………………..………….. 

Pogácsás Panna 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


