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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. november 26-án tartott rendes 
üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog    x  

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Emődi Gergő szavazati jog x     

Endrész Roland tanácskozási jog  x    

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulácsi Balázs szavazati jog x     

Hepp Ádám tanácskozási jog x     

Kántor Tamás szavazati jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Radácsi Kristóf tanácskozási jog x     

Remete Solt tanácskozási jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog    x  

Szili Ákos szavazati jog  x    

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Tóth Levente szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív 

hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Lántzky Anna előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Napirendi pontok előtt 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 26-i) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló az EHK üléséről (november 21-i) 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Általános beszámoló 
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5. Kollégiumi Bizottság 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Tájékoztatás az ösztöndíjak helyzetéről 

7. Szociális Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR Bizottság 

10. Szponzor csoport 

11. Egyebek 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-139/XVIII./2019-2020. számú határozat) 

1.  Napirendi pontok előtt 

Endrész Roland távollétében Lántzky Anna javasolta Bányász Gáspárt az ülés 

emlékeztetőjének vezetésére.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen az ülés emlékeztető 

vezetője a GHK 2019. november 26-i ülésén? 

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

(GHK-140/XVIII./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna beszámolt a GHK szakmai hétvégéjéről. Elmondta, hogy értékelésre került az 

öntevékeny körök és a szakkollégiumok által kitöltött kérdőív. Elmondta, hogy a kérdőíven 

keresztül jelzett problémák megoldására ötleteket gyűjtött össze a Képviselet. 

Endrész Roland megérkezett az ülésre. (20:28) 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 26-i) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Az Egyetem LinkedIn profiljáról esett tárgyalás. 

• Orbulov Imre beszámolt az oktatási rangsorokról. 

• Hallgatói panasz érkezett az Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyik tárgyával 

kapcsolatban – ez az ülésen megbeszélésre került. 

• Kiértékelésre kerültek az elsőéves hallgatóknak kiküldött kérdőívek. 
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• Többen igényüket jelezték a GPK hirdetésére a közösségi médiában is. 

• A Nyílt Napra tervezett promóciós termékekről folyt megbeszélés. A termékek nem fognak 

rendelkezésre állni a Nyílt Napra. 

Fülöp Gergely megérkezett az ülésre (20:40) 

A GHK képviselőket delegál pályaorientációs napokra országszerte. A továbbiakban az ezzel 

kapcsolatos megbeszélések folytak. Ezzel kapcsolatban egy beosztás is készült. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Beszámoló az EHK üléséről (november 21-i) 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Javaslatot tettek a KU változtatására, mely javaslatot elfogadtak. 

• Egyeztetés folyt a MŰHASZ ajándékboltjával kapcsolatban. 

• Keret-átcsoportosítások történtek a versenycsapatoknál bizonyos karokon. 

• A karok közötti kollégiumi férőhely kiosztásának rendszerét reformálni szeretnék az EHK 

képviselői. 

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4.1. Általános beszámoló 

Tóth Ákos elmondta, hogy: 

• Bizottsági ülés kerül megrendezésre a bizottsági tagokkal egyeztetett időpontban. 

• Mechatronikai szakbizottsági ülésen vett részt. A MOGI Tanszék egy oktatója nyugdíjba 

vonult a félév során, így jelentős hiány keletkezett az oktatók között. Kérdéses egy, a 

Mechatronikai mérnök BSc képzés specializációján oktatott tárgy helyzete a következő 

tavaszi félévet tekintve. 

5. Kollégiumi Bizottság 

Lántzky Anna előterjesztette a KTK HK tömb bejárati ajtajának javítására kapott árajánlatokat, 

majd elfogadási javaslatot tett az egyikre. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az ismertetett árajánlatot, és támogatja a javítással 

kapcsolatos további teendők megkezdését?  

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

(GHK-141/XVIII./2019-2020. számú határozat) 
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Lántzky Anna elmondta, hogy a KFSZ kollégiumi férőhely használatára vonatkozó szabályok 

megsértéséből kifolyólag bizonyos hallgatók ellen fegyelmi eljárás fog indulni, a KFSZ-nek 

megfelelően. 

Szili Ákos megérkezett az ülésre. (21:19) 

6. Ösztöndíj Bizottság 

6.1. Tájékoztatás az ösztöndíjak helyzetéről 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Megtörtént a hibás vagy hiányos pályázatok hiánypótlása a HSZI felé. 

• Lezárult a Rendezvényszervezői ösztöndíj online pályázási időszaka. 

7. Szociális Bizottság 

Farkas Szidónia beszámolt az ESZB üléséről: 

• A szociális ügyekkel kapcsolatos kérdőív elkészítése folyamatban van. 

• Elfogadásra került a HÖK ASZ 3. számú melléklete, mely a HÖK gazdálkodását 

szabályozza. 

• Elfogadásra kerültek a rendkívüli szociális ösztöndíjak. Nem érkezett meg az igazoláslista 

az adatvédelmi részről. 

• Hamarosan elvégezhetők a referensi vizsgák. 

Fülöp Gergely ismertette a szociális pályázatok bírálására jelentkezett képviselők betanításának 

előzetes menetrendjét. 

Farkas Szidónia megkérte a GHK tagjait, hogy töltsék ki a levelező listára küldött formot a 

szociális pályázatok bírálásával kapcsolatban. 

8. Rendezvény Bizottság 

Modrovics Gergő beszámolt a Nyílt Nap szervezésének állásáról, valamint ismertette a Nyílt 

Napon résztvevő képviselők beosztását. 

9. PR Bizottság 

Emődi Gergő elmondta a következőket: 

• A Nyílt Napra nem készülnek kiadványok. 

• Nem kapott elegendő segítséget a bizottsági tagoktól a kérdőívek véleményezésében és 

egyéb PR Bizottság hatáskörébe tartozó munkák elvégzésében. 
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Lántzky Anna megkérte a képviselőket, hogy akik tehetik, vállaljanak több képviselet 

munkát, és segítsék képviselő társaikat. 

Lántzky Anna megkérte Emődi Gergőt, hogy készítse el a GHK ülésemlékeztetőinek grafikus 

látványtervét vagy az ezzel kapcsolatos koncepciót. 

10. Szponzor csoport 

Emődi Gergő elmondta, hogy a Szponzor csoport jutalmazásának koncepciója kidolgozás alatt 

áll. 

11. Egyebek 

Tóth Ákos elmondta, hogy a TTK HK el szeretné kérni a GHK hivatalos dokumentumain 

szereplő fejléc mintát.  

Farkas Szidónia beszámolt a KIB ülésen elhangzottakról. Elmondta, hogy a tanszéki honlapok 

véleményezése folyamatban van. A véleményezés célja a tanszéki honlapok aktualizálása, 

kezelhetőbbé tétele. Folytatódik a Moodle rendszer kiépítése, terjesztése a tanszékek között.  

Modrovics Gergő ismertette a Moodle rendszer ellen és mellett elhangzott érveket. 

Lántzky Anna ismertette a tavaszi szakmai hétvége időpontját, mely 2020. április 17-19. Megkérte 

a képviselőket, hogy gyakrabban figyeljék a GHK levelező listáját. 

Ülés vége: 23:53 

A következő ülés várható időpontja: 2019. november 26. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2019. december 3. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


