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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. február 4-én 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     

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 (február 4.) 

2. EHK 

1.3. Beszámoló az EHK üléséről (január 30.) 

2. Rendezvény Bizottság 

3. Egyebek 
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Lántzky Anna 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-176/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Napirend előtt 

• Hallgatói Iroda vezetőjének megválasztása 

Látzky Anna elmondta, hogy Remete Solt lemondott a tanácskozási jogú tagságáról a GHK-

ban, így jelenleg nincs betöltve két pozíció. Ezen pozíciók a Hallgatói Iroda vezető és a 

Sportfelelős. 

- Pályázatok ismertetése 

A Hallgatói Iroda vezető posztra pályázatot adott le: Fülöp Gergely. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

- Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében. 

Fülöp Gergely elhagyta a termet. (20:40) 

- Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy Fülöp Gergely már az alakuló ülés során is adott le pályázatot 

erre a pozícióra, ez is bizonyítja lelkesedését a pozíció iránt. 

Fülöp Gergely visszatért a terembe. (20:41) 

- Szavazás 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Fülöp Gergely legyen a Hallgatói Iroda 

vezetője? 

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

(GHK-177/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (február 4.) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Új nemzetközi alaptanterv jött létre. 

• A TTT-hez csütörtök (február 6-ig) 00:00-ig kell küldeni a tanszékek részéről a 

számonkérésekkel kapcsolatos adatokat. 
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• Valamennyi tanszék TAD-okat módosít, melyek módosításában a GHK-nak 

véleményezési joga van. 

• 18 PhD hallgató került felvételre a GPK-n a 2019/20. tanév tavaszi félévében. 

• Agócs Norbert fog részt venni a Német Nemzetiségi Gimnáziumban megrendezésre 

kerülő pályaorientációs napon. 

• Kari Tanács napirendi pontok kerültek megbeszélésre. A következő Kari Tanács 

február 13-án (csütörtökön) várható. 

• Megrendezésre került a három dékán találkozója. A találkozó során a Miskolci Egyetem, 

a Szent István Egyetem és a BME Gépészmérnöki karok dékánjai találkoztak. 

• A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál pénteken (február 7.) kerül megrendezésre. 

1.2. Kari Tanács tagok választása 

Kántor Tamás lemondott a Kari Tanács tagságáról. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki szeretne Kari Tanács tagnak jelentkezni?  

Szenka József jelentkezett a pozícióra. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Szenka József legyen a Kari 

Tanács új tagja? 

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

(GHK-178/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki helyettesíteni tudja őt a következő Kari Tanácson? 

Bányász Gáspár jelentkezett a feladatra. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár helyettesítse 

Lántzky Annát a következő Kari Tanácson? 

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

(GHK-179/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki helyettesíteni tudja Szenka Józsefet a következő Kari 

Tanácson? 

Farkas Szidónia jelentkezett a feladatra. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Farkas Szidónia helyettesítse Szenka 

Józsefet a következő Kari Tanácson? 

A GHK titkos szavazáson 12 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-180/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki előre láthatóan nem ér rá a hétvégi csapatépítő és 

felkészítő programokra? 

Radácsi Kristóf és Bányász Gáspár jelezte, hogy már más elfoglaltságuk adódott az egyeztetett 

időpontban. 
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Lántzky Anna felhívta a figyelmet a beszámolók töltésével kapcsolatos tartandó határidőre, 

valamint az összegyűjtött projektmunkák elvégzésére. 

Tóth Ákos elmondta, hogy váratlanul bevezetésre került egy olyan szabály, miszerint minden 

hallgató csupán a saját mintatantervében szereplő tárgyakat éri el. 

Szenka József elmondta, hogy ETB ülésen vett részt, ahol elhangzott, hogy a február 5-i 

tárgyfelvételkor már láthatók lesznek a tárgyak. 

2. EHK 

1.3. Beszámoló az EHK üléséről (január 30.) 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Az ÉMK újonnan megválasztott EHK-delegáltja Báthory Boglárka lett. 

• A kollégiumi parkolók helyzete került tisztázásra – kivették a hallgatókra vonatkozó 

szabályokat, de még folynak tárgyalások. 

• EHK ösztöndíjak kerültek elfogadásra. 

• A kollégiumi férőhelyek osztásánál problémák adódtak. 

• Egyetemi Közéleti Ösztöndíjak kerültek elfogadásra. 

• HNOR-módosítás került elfogadásra. 

• Pollák Zsombor aláírás jogot kapott az EHK által. 

• Hamarosan telepítésre kerül a Poszeidon rendszer a szociális ösztöndíjak és egyéb 

ügyintézések során kezelendő adatok és dokumentumok kezelésére. 

• Suhajda Richárd beszámolt az EHK által leadott pályázatokról. 

• Suhajda Richárd lemondott az EHK-delegált pozíciójáról.  

• Az ÉPK újonnan megválasztott EHK-delegáltja Szabó Dániel lett 

2. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Helyszínbejáráson vettek részt Modrovics Gergővel. 

• A Gólyatábor helyszínfoglalása elindult. 

• A Gyűrű – és Kitűzőavató Végzős Bál helyszíne véglegesítés alatt áll. Ismertette a 

helyszínnel kapcsolatos problémákat és ezzel kapcsolatos megoldások menetét. 

• Fel fogja mérni a GHK-n belül, hogy ki szeretne részt venni a rendezvényen, kéri, hogy 

minél hamarabb érkezennek visszajelzések. 

• A KRB-be új tagok kerülnek beválasztásra. 
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3. Egyebek 

Endrész Roland elmondta az ösztöndíjak dokumentációival kapcsolatos aktuális információkat. 

Kántor Tamás bejelentette, hogy TAT ülés kerül megrendezésre február 5-én 18:00-kor.  

Az MSZO kijelzője elkészült, de került kihelyezésre. Információi szerint ki kell jelölni a biztos helyt 

a táblának és meg kell kérni az Üzemeltetés munkatársait, hogy rögzítsék.  

Lántzky Anna előterjesztette a MET IT módosított SZMSZ dokumentumát.   

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, az előbb bemutatott változásokat a MET 

IT SZMSZ dokumentumában? 

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

(GHK-181/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Endrész Roland előterjesztette a módosított KTK Szintfelelős pályázatot. Ismertette a fontosabb 

változásokat a dokumentumban. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a KTK Szintfelelős pályázati kiírását? 

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

(GHK-182/XXVIII./2019-2020. számú határozat) 

Tóth Levente felhívta a képviselők figyelmét a Vállalások listájában szereplő feladatok elvégzésére. 

Szili Ákos elmondta, hogy egyeztetett az Old’s Club vezetőjével, minek értelmében kivételesen 

nem csütörtökön kerül megrendezésre az öntevékeny kör által rendezett program, hanem egy 

nappal hamarabb, a Jeges Est után február 12-én este 22:00-kor. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy leszerelte a 009-es teremben található projektort.  

Szili Ákos elmondta, hogy érkeztek panaszok a kollégiumi férőhely osztásával kapcsolatban. 

Szenka József megkérdezte Okolicsányi Pétert a kényszer kiköltözésekről. Okolicsányi Péter 

tisztázta a helyzetet. 

Agócs Norbert elnézést kért a napirend küldésének elmulasztásáért, azonban van néhány aktuális 

téma, amit meg szeretne tárgyalni. Elmondta, hogy ütemterv készült a tanszékvezetők 

megkeresésére. Sok ütközés fordult elő a mintatantervek tárgyainak meghirdetése következtében. 

A problémán Szenka József dolgozik, amint kész van a módosítási javaslat, a tervezet elküldésre 

kerül az érintett tanszékeknek. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy terv szerint haladnak előbírálások, köszöni a bírálók segítségét. 

Kántor Tamás jelezte Farkas Szidóniának, hogy értesítse a HK közeli pályázókat a szociális 

pályázat leadásának módjáról. 

Szenka József elmondta, hogy SZMSZ érkezett a KTK Zöld Körtől, szeretné, ha a Képviselet 

minél több tagja véleményezné. 

Tóth Ákos elmondta, hogy egyre több tanulmányi levél érkezett, azonban meglátása szerint 

kevesebb probléma érkezik, mint az előző években. Nagyobb probléma, hogy a Mechatronika BSc 
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képzésen kicseréltek egy tárgyat, amely cseréről nem értesítették a hallgatókat. További problémát 

jelent, hogy az új tárgyat egyelőre a tanszéknek nem áll módjában magyarul oktatni. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a KTK-ba jelentkezettek szűrését késve kapták meg, így késtek 

az eredmények és a szobafoglalás. 

Lántzky Anna jelezte, hogy nem látja célszerűnek a KTK tornatermének foglalási igényét az eddigi 

időpontban. Javasolja, hogy hétfő 00:00 és 02:00 között adjon le a GHK foglalási igényt, amelynek 

nincs költsége, emellett pedig megmarad a lehetőség a sportolásra. 

Lántzky Anna javasolja, hogy az öntevékeny körök vezetőinek számára nyílt ülés dátuma 

módosuljon február 25-re. 

A GHK elfogadta a javaslatot. 

Kántor Tamás megkérdezte a GHK-t, hogy hogyan legyen értelmezve a KTK-ban található 

nevelői szobákra leadható pályázat egy része, mi szerint a nevelő szobákat ismételten elnyert 

hallgatók előjogot tarthatnak a szobára, azonban ez nem foglalja magában konkrétan, hogy az 

előjogot meg is kapja. 

A GHK támogatta, hogy aki elnyeri a szobát, automatikusan kapja meg az arra való előjogot. 

 

Ülés vége: 22:16 

A következő ülés várható időpontja: 2020. február 11. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. február 4. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


