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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. január 28-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. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (január 28.) 

1.2. Nevelői szoba pályázatok elfogadása a 2019/20. tanév tavaszi félévre vonatkozóan 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

6. Szociális Bizottság 
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7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR Bizottság 

10. Iroda 

11. Sport 

12. Külügy 

13. Öntevékenyköri beszámoló 

14. Egyebek 

Lántzky Anna 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-172/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (január 28.) 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

• Szentgyörgyi Albert Díjat kap Dr. Czigány Tibor. 

• A TVSZ módosításai egyhangúan elfogadásra kerültek. 

• 2020/21. tanév időbeosztásáról történt szavazás. 

• 1025 hallgató került felvételre a GPK különböző mesterképzéseire. 

• A jelentkezett PhD hallgatókról esett szó. 

• A GPK-n is be szeretnék vezetni, hogy kizárólag a mintatantervben szereplő tárgyak 

lehessenek láthatók a Neptun rendszerében. Ezt az EHK a HÖK érdekében nem 

támogatja. 

• Javított Nyílt Napra szánt kiadványok kerültek rendelésre. 

• A Kar által használt termek felújításáról esett szó. 

• A Tanács jelezte, hogy támogatja a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál rendezvényt. 

Szeretnék, ha minél hamarabb kapnának ütemtervet az eseményről. 

1.2. Nevelői szoba pályázatok elfogadása a 2019/20. tanév tavaszi félévre vonatkozóan 

Lántzky Anna bemutatta a KTK nevelői szobáira beérkezett pályázatokat és azok általa 

összeállított sorrendjét. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KTK nevelői szobáira beérkezett pályázatokat 

és azok általa összeállított sorrendjét? 
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A GHK 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-173/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1.3. Tankörvezetői jelentkezési határidő meghosszabbítása 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy a tankörvezetőnek történő jelentkezési 

határidő 2020. február 2-ről február 9-re módosuljon? 

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

(GHK-174/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló az EHK üléséről (január 23.) 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• R. Nagy Tibor lemondott EHK-delegált pozíciójáról. 

• Boros Gergő lemondott az emlékeztetővezető pozíciójáról. 

• EHK képviselő feladatköri leadást terveznek készíteni minden pozícióra. 

• Új MŰHAL Sportutazási pályázat került kiírásra. 

• A karok közti kollégiumi férőhelyosztás megtörtént. 

• 2020/21. tanév időbeosztása került elfogadásra. 

• TVSZ módosítás került elfogadásra a Szenátus ülésén. Nem oldódott meg a 

jogviszonyfolytonosság problémája, így a BSc és az MSc közti időszakban (pár napig) a 

hallgatóknak nem lesz jogviszonyuk. 

• Módosításra került a HK ZH tematikája. 

Emődi Gergő elhagyta a termet. (21:27) 

• December 31-én lejárt az EHK MÜPA-val kötött megállapodása. A megállapodást az EHK 

meg szeretné újítani. 

Emődi Gergő visszatért a terembe. (21:29) 

• Tisztázatlan a kollégiumi parkolók helyzete. Az EHK a díjazással nem ért egyet, nem 

támogatják a hallgatókra kiszabott féléves díj tervezett összegét. 

• Kiírásra került a Rendszeres szociális ösztöndíjra szóló pályázat. Problémaként adódott, 

hogy 6 hónapot vizsgál a pályázat során a KHK, ami bizonyos szabályokba ütközik, viszont 

az ESZR miatt ez jelenleg nem módosítható.  

• MŰHASZ támogatási rend kerül hamarosan szavaztatásra. 

• Létrehozták a DKÜ-t, amely szervezetnek minden informatikai beszerzést jóvá kell 

hagynia. Az igénylés regisztrációhoz kötött. 

• Ösztöndíj pályázatok kerültek módosításra, valamint plakátok készültek azok hirdetése 

céljából. 

• Több képviselő jelezte, hogy lemond pozíciójáról, köztük Suhajda Richárd – alelnök – és 

Horváth Bálint – elnök. 
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Ismertette Dr. Bihari Péter által összeállított koncepciót a vizsgarenddel kapcsolatban. A 

koncepció szerint KHK hatáskörbe kerül a vizsgarend összeállítása az alapján, hogy a 

tanszékek mikor szeretnének vizsgát tartani. Ez a rendszer megelőzné a TVSZ-ellenességet 

és az időbeli ütközéseket. Agócs Norbert jelezte, hogy ez nagy munkával jár majd, de 

mindenképpen hatékonyabb, mint az eddigi módszer.  

• A Tanulmányi Tippek sorozat január 29-én indul. 

Tóth Ákos elmondta, hogy nagy volt a sikertelenség az Energetikai alapszakon a Szerkezettan c. 

tárgyból. Pontos adatokat még nem tud, az intézkedések a sikertelenség arányának függvényében 

fognak alakulni. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Lántzky Anna megkérdezte, milyen intézkedéseket lehetne tenni a KTK-ban adódott problémák 

után. A KTK-ban napokig nem volt meleg víz és fűtés, ennek javítása pedig az Egyetem és az 

Üzemeltetés közti megbeszélések miatt húzódott el. 

Lántzky Anna tárgyalást folytatott Csizmadia Eszterrel a poloskás szobákkal kapcsolatban. 

Lántzky Anna megkérte Emődi Gergőt, hogy hirdesse a kollégiumi jelentkezés határidejének 

közeledtét. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló KPB ülésről (január 27-i) 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Beszámolt a KPB ülésén elhangzottakról.  

• A KPB ülésen az ösztöndíjak dokumentációkészítésének szabályairól esett szó. Véleménye 

szerint nem tartalmaz lényegi újdonságot a dokumentum, csupán konkretizálja az eddig 

csak megbeszélés alapján működő dolgokat. 

Kántor Tamás megkérdezte, hogy lehetséges-e, hogy a szociális pályázatokhoz hasonlóan 

papírmentessé váljon a pályázati időszak a teljesítményalapú ösztöndíjak esetén is? 

Endrész Roland elmondta, hogy nem lát rá sok esélyt. Egyes ösztöndíjaknál lehetséges Neptunon 

keresztüli pályázás, de ezek bevezetése még kérdéses. 

Kántor Tamás megkérdezte, milyen megoldás adódott a Rendezvényszervezői ösztöndíj kései 

kifizetése során adódott problémára? 

Endrész Roland elmondta, hogy még nem tudtak segítséget nyújtani ezügyben a KPB részéről. 

6. Szociális Bizottság 

Fülöp Gergely elmondta, hogy aktívabb részvételt várt volna a bírálóktól a kollégiumi férőhelyhez 

leadott pályázatok bírálásához. Folytatódnak a felkészítések és a vizsgázások.  
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7. Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos beszámolt a kollégiumokhoz tartozó szórakoztató egységek helyzetéről. A MŰHASZ 

és a KHK közti megállapodás koncepcióját ismertette. MŰHASZ szabályzat került módosításra. 

8. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Bemutatta a 2020. évi Gólyatábor lehetséges helyszíneit. 

• Elmondta, hogy megnézett a lehetséges helyszínek közül egyet, ezáltal a tatai tábort 

nem javasolja a befogadóképessége miatt. 

• A legjobb opciónak a balatonlellei helyszínt tartja. Ismertette a helyszín előnyeit és 

hátrányait. Elmondta, hogy kényelmi szempontból jobbnak tartja ezt a helyszínt, 

azonban ennek magasabb költségbeli igényei vannak.  

A GHK megvitatta az elhangzottakat. A fő szempontok a helyszín ára és befogadóképessége 

voltak. 

Richter Kristóf jelezte, hogy szeretne összehívni egy RB ülést január 30. (csütörtök) 14:00-kor. Az 

ülés témája a balatonlellei helyszín bemutatása, előző félév értékelése, valamint a következő félév 

rendezvényeivel kapcsolatos ötletelés lenne. 

Lántzky Anna megkérdezte, hány jegy került eddig eladásra a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős 

Bálra? 

Richter Kristóf elmondta, hogy a várható mennyiség kelt el eddig, így nincs miért aggódni a 

rendezvénnyel kapcsolatban. 

9. PR Bizottság 

Emődi Gergő jelezte, hogy le szeretné mondani a tatai pályaorientációs napot, az iskola által jelzett 

érdeklődés hiánya miatt. 

Emődi Gergő jelezte, hogy elnézést kér az eddigi elmaradásaiért és igyekszik elvégezni az eddig 

halasztott munkáit. 

10. Iroda 

Kántor Tamás megkérdezte, hogy hogy áll a HK tömb ajtajának helyzete. Gulácsi Balázs 
elmondta, hogy nincs további teendő az ajtóval kapcsolatban. 

Szenka József jelezte, hogy nem jelentkezett senki az iroda kitakarítására. Emődi Gergő és 
Fülöp Gergely jelentkezett a feladatra. 

11. Sport 

Szili Ákos jelezte, hogy sporteszközbeszerzés indul. A KHK-knak le kell adni az igényüket az 
EHK felé. 
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12. Külügy 

Agócs Norbert elmondta, hogy közeledik a határidő az Erasmus pályázatra és emiatt szeretné 
tájékoztatni a hallgatókat.  

13. Öntevékenyköri beszámoló 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy mikor tartson a GHK nyílt gyűlést az öntevékeny körök 

vezetői számára? 

A kérdés nyitott marad, később egyeztet ez ügyben a GHK. 

14. Egyebek 

Agócs Norbert megkérte Kántor Tamást, hogy hozzon létre egy HK ZH csatornát a Discord 

csoportban. 

Kántor Tamás megkérdezte Lántzky Annát, hogy mikorra várható az Őszinte kör nevű kérdőív 

kiértékelése? 

Lántzky Anna elmondta, hogy a hétvégén igyekszik elvégezni a feladatot. 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• KIB ülésen vett részt. 

• A honlapok biztonságáról esett szó. 

• Tanszéki e-mail címekről tárgyaltak, ugyanis problémák adódtak a license-ek miatt. 

• Az ANSYS szoftver használati jogának meghosszabbítása elakadt. 

• „Turn it in” nevű program használata nem annyira elterjedt, mint szeretnék. Ezzel a 

szoftverrel a különböző plágium problémák elkerülhetők lehetnének.  

• KIB workshopot szeretnének indítani, főként oktatóknak, ami során a Moodle rendszer 

használatával ismertetnék az Egyetem tanárait. 

• Jelezték, hogy szeretnék, ha az elsőéves hallgatóknak is lenne tartva oktatás a Moodle 

használatával kapcsolatban. 

Kántor Tamás jelezte, hogy nagyon kevesen vesznek részt az üléseken. Szeretné, ha a képviselők 

visszahelyeznék a prioritásuk elejére a képviseleti teendőket. 

Lántzky Anna támogatta Kántor Tamás megszólalását. Jelezte, hogy hamarosan lejár a január 31-

i határidő a vállalások listájában szereplő feladatok elvégzésére. 

Szili Ákos ismertette az ülés előtt írt ZH-k eredményét. Elmondta, hogy több energiát szükséges 

fektetnie a Képviseletnek a ZH-ra való készülésre, mivel ezeken a teszteken adnak számot arról a 

képviselők, hogy mennyire alaposan ismerik az Egyetemen működő szabályzatokat. 
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Ülés vége: 23:12 

A következő ülés várható időpontja: 2020. február 4. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. január 28. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


