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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2022. június 28-án 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 szavazati 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     

Szász Zsolt tanácskozási jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Tóth Dániel  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 18:10 

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

Ülés vendégei: Nguyen Duc Tho, Csukor Emese, Keresztesi Balázs, Forray Balázs, Kovács Bence, 

Sőregi-Niksz Alfréd 

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. Kármán Vízipipa Kör vezetőségváltás 

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.1.3. Szavazás 

1.2. Design Szakosztály vezetőségváltás 

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója 

1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei 

1.2.3. Szavazás 

1.3. Előterjesztés: A tankörvezető hétvége részvételi listája 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. június 28-i Dékáni Tanácsról 

2.2. A 2022. évi nyári projektek ismertetése 

2.3. Előterjesztés: TAT tagság bővítése 

2.4. Aktuális határidők, események 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. június 23-i EHK ülésről 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális rendezvényekkel kapcsolatos ügyekről 

9. PR Bizottság 

9.1. Beszámoló a Búcsúvacsorával kapcsolatban 
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10. Sport 

10.1. Sportreferensi pozíció megüresedése 

11. Szakkollégiumi beszámoló 

11.1. Beszámoló a 2022. június 27-i tisztújító SzakVezről 

12. Öntevékeny köri beszámoló 

12.1. Beszámoló a 2022. június 23-i KözVez ülésről 

12.2. Előterjesztés: Öntevékeny körök értékelésének 2021/22/2 féléves végleges eredménye 

13. Egyebek 

  

Agócs Norbert 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-301/LX./2021-2022. számú határozat)  
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1. Napirend előtt 

1.1. Kármán Vízipipa Kör vezetőségváltás  

1.1.1. Leköszönő körvezető beszámolója  

Agócs Norbert megkérte a Kármán Vízipipa Kör leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 
elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Keresztesi Balázs elmondta, hogy az elmúlt időszakban egyszerű célokat tűztek ki maguk elé. 
Gondolva arra, hogy minél több rendezvényen jelenjenek meg, valamint a kör létszámát tovább 
tudják bővíteni és frissíteni. Megbízható eszközbeszerzési kapcsolatokra és fogyasztókra tudtak 
szert tenni. Végül az elmúlt időszakra nézve megköszönte a Képviselet munkáját és segítségét.   

1.1.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte a Kármán Vízipipa Kör leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a kör 
jövőbeli terveit és hozzá kapcsolódó reményeit.  

Forray Balázs megköszönte Keresztesi Balázs segítségét, hogy jó alapokat tudott adni a körnek 
és következő időszakban ezzel tudnak tovább haladni. Terveik között szerepel további eszközök 
kölcsönzése és különböző termékek használatának a tanácsadása. Szeretnének még az online és PR 
területen is fejlődni, hogy minél több rendezvényen meg tudjanak jelenni az egyetem és a kollégium 
területén. A kör utánpótlására nézve egy új próbáztatási rendszert akarnak kialakítani, valamint a 
kör üléseit heti vagy havi rendszerességgel tartanák meg. Az őszi félév egy teszt időszak lenne, amit 
majd tavasszal akarnának megfelelően megvalósítani az jövőbeli terveikkel. 

Keresztesi Balázs, Forray Balázs és Kovács Bence elhagyták az ülést. (18:20) 

1.1.3. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Forray Balázs legyen a Kármán Vízipipa 
Kör új vezetője. 

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

(GHK-302/LX./2021-2022. számú határozat)  

1.2. Design Szakosztály vezetőségváltás  

1.2.1. Leköszönő körvezető beszámolója  

Agócs Norbert megkérte a Design Szakosztály leköszönő körvezetőjét, hogy ismertesse a 
szakosztály elmúlt időszakában zajló tevékenységeket és változásokat. 

Nguyen Duc Tho elmondta, hogy az előző időszakban a szakosztály arculatának a további 
fejlesztése és tartalmak készítése történt. Több eseményen is meg tudtak jelenni, gondolva a 
Gólyatáborra, szakmai rendezvényekre és a nyári táborokra. Sikerként élték még meg más 
szakosztályokkal való együttműködést, valamint belső projektmunkákkal és kurzusokkal is tudtak 
haladni. 
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1.2.2. Leendő körvezető jövőbeli tervei  

Agócs Norbert megkérte a Design Szakosztály leendő körvezetőjét, hogy ismertesse a szakosztály 
jövőbeli terveit és hozzá kapcsolódó reményeit.  

Csukor Emese elmondta, hogy az előző vezetőtől jó alapokat és tudást kapott, így a szakosztállyal 
ezzel a lendülettel szeretne tovább haladni a következő időszakban. Több nagyobb csapatépítő 
programokat akarna megvalósítani, megosztott tartalmak minőségét szeretnék tovább fejleszteni, 
valamint cégekkel és öntevékeny körökkel erősebb kapcsolatot kiépíteni. Jelenleg egy új 
szolgáltatáson, eszközök kölcsönzési rendszerén is dolgoznak. 

Nguyen Duc Tho és Csukor Emese elhagyták az ülést. (18:28) 

1.2.3. Szavazás 

Agócs Norbert megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Csukor Emese legyen a Design 
Szakosztály új vezetője. 

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

(GHK-303/LX./2021-2022. számú határozat)  

1.3. Előterjesztés: A tankörvezető hétvége részvételi listája  

Agócs Norbert és Sőregi-Niksz Alfréd prezentálták a tankörvezetői jelölteket, akik az ülést 
követő tankörvezetői hétvégén részt vehetnek.  

 

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a prezentált tankörvezetői jelölteket az 
előterjesztett formában. 

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

(GHK-304/LX./2021-2022. számú határozat)  

 

Sőregi-Niksz Alfréd elhagyta az ülést. (18:50) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló a 2022. június 28-i Dékáni Tanácsról 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Oktatók kitüntetéseiről esett szó. 

• Hűtéstechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását említették meg. 

• Mintatanterveket fogadtak el a 2022. június 27-i szenátusi ülésen. 

• Gépelemek 1. és 2. tantárgy teljesítését beszélték át. 

• A specializációválasztás 2022. július 1. és 10. között esedékes. 
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2.2. A 2022. évi nyári projektek ismertetése 

Agócs Norbert ismertette a 2022. évi nyári projekteket, amelyek a következők: 

• GPK HÖK SZMSZ módosítása, 

• Bizottsági how-to készítése, 

• Holnap aktualizálása, 

• GHK drive takarítás és jogok felülvizsgálata. 

2.3. Előterjesztés: TAT tagság bővítése 

Agócs Norbert elmondta, hogy bővíteni szeretné a TAT tagságot Richter Kristóf személyével, 
aki szakmailag és közösségi tevékenységben kimagasló volt.  

Agócs Norbert megkérdezte, ki támogatja, hogy Richter Kristóf személyével bővüljön a TAT. 

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

(GHK-305/LX./2021-2022. számú határozat) 

2.4. Aktuális határidők, események 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Az ülés követő hétvégén tankörvezetői hétvége lesz. 

• Kérte a képviselőket, hogy a belső levelezőlistákra érkező dokumentumokat minél többen 

véleményezzék, ezzel is segítve a képviselők és Képviselet tevékenységét.  

Lévai Imre megérkezett az ülésre. (20:35) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló a 2022. június 23-i EHK ülésről 

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

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Kelle Gergő elmondta a következőket: 

• Egy hallgatót plagizálással gyanúsítottak meg, amely ügy kapcsán KTB ülés lesz. 

• A hallgatók részéről egyre jelentősebb az igény a kérvények leadásához nyújtott segítségre, 

a témában egyre több levél érkezik. 

• Az ülést követő csütörtöki napon bizottsági ülés várható, ahol többek között a NEPTUN 

kérvények leadását segítő útmutatók, valamint a mintatanterv-felülvizsgálat során történt 

változtatások összefoglalása lesz a téma. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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5. Kollégiumi Bizottság 

5.1. Beszámoló az aktuális kollégiumi ügyekről 

• Nemoda Milánnal és Fülöp Gergellyel elkészítették a nyári szobabeosztást. 

• A nyár időszakban fejlesztve lesz a kolireg rendszer a Számítástechnika Szakosztály által. 

• A KEFIR felületére ki lettek írva a költözési időpontok. 

• Beszámolt a 2022. június 22-i Külső Kollégiumi Bizottsági ülésről. 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Beszámoló az aktuális ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekről 

Szilvási Márton felhívta a képviselők figyelmét, hogy a havi beszámolójukat töltsék ki és 

véglegesítsék a tankörvezetői hétvégét megelőző napig, hogy a dokumentálási határidőkkel ne 

legyenek problémák.  

7. Szociális Bizottság 

7.1. Beszámoló az aktuális szociális ügyekről 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• A Képviseleti szociális feladatokkal folyamatosan haladnak. 

• Az ülés előtti hétvégén sikeresen levizsgázott szociális referensi vizsgából. 

• A kari szociális bírálói vizsgák az ülés hetében kezdődtek el. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló az aktuális rendezvényekkel kapcsolatos ügyekről 

Pogácsás Panna elmondta a következőket: 

• A Gólyatábor helyszínével sikeresen elkezdődtek az egyeztetések. 

• A Grafikus Kör felkérésével elkészült a Gólyatábor borítóképe a Facebook eseményhez, 

ami itt érhető el. 

9. PR Bizottság 

9.1. Beszámoló a Búcsúvacsorával kapcsolatban 

Beyer-Dóczy András megköszönte a Képviselet részvételét és segítségét az esemény 
lebonyolításában.  

10. Sport 

10.1. Sportreferensi pozíció megüresedése 

Facskó Vince elmondta, hogy le szeretne mondani a Sportreferensi pozíciójáról.  

Agócs Norbert megköszönte Facskó Vince eddigi munkáját és felhívta a Képviselet figyelmét, 

hogy hamarosan sportreferensi pályázat fog érkezni e-mail formájában. 

 

https://www.facebook.com/events/438443247894747/?active_tab=about
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Endrész Roland elhagyta az ülést. (21:40) 

11. Szakkollégiumi beszámoló 

11.1. Beszámoló a 2022. június 27-i tisztújító SzakVezről 

Szilvási Márton elmondta, hogy a tisztújító fórum szabályoknak megfelelően ment végbe. 

12. Öntevékeny köri beszámoló 

12.1. Beszámoló a 2022. június 23-i KözVez ülésről 

Szilvási Márton elmondta a jelenlévőkkel átbeszélték a pontrendszerrel kapcsolatos szabályokat, 

amit a helyszínen el is fogadtak.  

12.2. Előterjesztés: Öntevékeny körök értékelésének 2021/22/2 féléves végleges 

eredménye 

Szilvási Márton prezentálta az öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos végleges eredményt a 

2021/2022. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.  

Agócs Norbert megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Szilvási Márton által prezentált 

öntevékeny körök pontozásával kapcsolatos végleges eredményt a 2021/2022. tanév tavaszi 

félévére vonatkozóan az előterjesztett formában. 

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

(GHK-306/LX./2021-2022. számú határozat)  

13. Egyebek 

Agócs Norbert elmondta, hogy a mai ülés volt az utolsó rendes ülése 2021/2022. tanév tavaszi 

félévére nézve. Hozzá tette még, hogy az ülést követő nyári időszakban rendkívüli ülések várhatóak 

bizonyos események és döntések megtárgyalására.  

Agócs Norbert megköszönte a Képviselet egész éves kitartását, lelkesedését és tevékenységét. 

Kérte, hogy a nyári időszakban mindenki fordítson időt a pihenésre is. 

Ülés vége: 22:20 

Kelt: Budapest, 2022. június 28. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztető vezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Agócs Norbert 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


