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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. február 11-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. Vezetői beszámoló 

1.1. A Fotókör újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása 

1.2. A Gépész Sportszakosztály újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása 

1.3. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (február 11.) 

1.4. Beszámoló elnöki értekezletről (február 6.) 

2. EHK beszámoló 

2.1 Beszámoló az EHK üléséről (február 6-ai) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
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3.1. Beszámoló a TTT-ről 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1  Pályázati kiírások 

5.1.1 Szakmai ösztöndíj 

5.1.2 Kari BME ösztöndíj 

5.1.3 Közösségi ösztöndíj 

5.1.4 Sportösztöndíj 

6. Szociális Bizottság 

7. Gazdasági bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR 

10. Szponzor csoport 

11. Külügy 

12. Egyebek 

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-184/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. A KTK Fotókör újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása 

Mátyás Katalin beszámolt az előző ciklus tevékenységéről, elmondta, hogy a próbások számára 

workshopokat, mentorprogramokat tartottak, valamint a kari rendezvényeken fotóztak. Ezek 

mellett belső csapatépítéseket tartottak, hogy a próbások minél hamarabb beilleszkedjenek. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Mátyás Katalin legyen a KTK Fotókör új 

vezetője. 

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

(GHK-185/XXIX./2019-2020. számú határozat) 
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1.2. A Gépész Sport Szakosztály újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása 

Ladó Zoltán elmondta, hogy a vezetőségváltással párhuzamosan viszonylag sok aktív tag elhagyta 

a szakosztályt, így nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Ladó Zoltán legyen a Gépész Sport 

Szakosztály új vezetője? 

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

(GHK-186/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

1.3. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (február 11.) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Diplomaátadó kerül megrendezésre március 6-án. 

• Javaslatot várnak a GHK-tól a beszédmondó diákok és oktatók személyére. 

• Szeretne kérni négy-négy segítőt a Tanács a diplomaátadó ünnepségekre. 

• Beszámoltak a Német Nemzetiségi Gimnázium pályaorientációs napjáról. 

• Be szeretnének vezetni egy új képzést a BME-n, ezzel kapcsolatban Dr. Bihari Péter 

egyeztetett a Belügy- és Külügyminisztériumban. 

1.4. Beszámoló elnöki értekezletről (február 6.) 

• A kollégiumok környékén lévő parkolók helyzetével kapcsolatban történt tárgyalás. 

• Szó esett az új biztonsági szolgálatról. 

• A HNOR szabályzatba belekerült az EHK-delegáltak teljesítménye, mint hallgatói 

normatíva osztási szempont. 

• Egy hallgató pályázik az elnöki pozícióra, ez a személy Pollák Zsombor. 

• Az EHK továbbképző hétvége március 6-8. közt kerül megrendezésre. 

Lántzky Anna elmondta, hogy bővül az ügyeletek száma, így szeretné, ha minden képviselő 

legalább hat alkalommal ügyelne a félévben, valamint, ha ezt a hallgatók felé is hirdetnénk.  

Kántor Tamás elmondta, hogy mivel képzése végén jár, valamint a következő félévben külföldön 

fogja tanulmányait folytatni, szeretne lemondani a képviseleti tagságáról. Megköszönte a 

Képviseletnek a közös munkát, az együtt töltött időt. Elmondta, hogy reméli valamit adott is a 

GHK-nak, és a BME hallgatóinak, mert ő maga sok tapasztalattal és élménnyel távozik a hallgatói 

képviselők sorából. 

Kántor Tamás bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond képviselői mandátumáról közelgő 

végzése miatt. Lántzky Anna megköszönte az eddigi munkáját, és megkérdezte a GHK 2019. évi 

Tisztújításának eredménye alapján, a szavazatszámok szerint sorban következő hallgatót, Hepp 

Ádám, kíván-e élni képviselői mandátumával. Hepp Ádám felvette mandátumát. 

Kántor Tamás elhagyta az ülést. (21:01) 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:21) 
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2. EHK beszámoló 

2.1 Beszámoló az EHK üléséről (február 6-ai) 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Pollák Zsombor ismertette motivációit az EHK elnöki pozícióra. 

• Az ÉPK új EHK-delegáltja Szabó Dániel lett. 

• Március 31-ig kötelezően felül kell vizsgálni a Kollégiumi KU-t, az EHK által szabott 

elfogadási feltételek szerint. 

• A MŰHASZ ismét árakat emelt a kollégiumokban üzemelő szórakoztató egységekben, 

mely áremeléseket egyeztetések nem előzték meg. 

• Egyetemi ajándékbolt nyitásával kapcsolatban folynak egyeztetések. 

• A K115-ös termet átnevezik. 

• A következő féléves hallgatói normatíva által alkotott keretek meghatározása elindult. 

• Az intézményi szabadon választható tárgyakról esett szó, ugyanis nem minden hallgató 

számára elérhetők a szabadon választható tárgyak. 

• OMHV kitöltésével kapcsolatban problémák adódtak, így megbeszélések folynak az üggyel 

kapcsolatban. A probléma lényege, hogy nem szűrhető megfelelően az, hogy ki töltött ki 

OMHV-t, ami bonyodalmat okoz kedvezményes tárgyfelvételben és bizonyos 

ösztöndíjakban. 

• HJB-vel kapcsolatos hallgatói tájékoztatót szeretnének létrehozni. 

• A kollégiumi férőhelyek feltöltése folyamatban van. 

• A szociális ösztöndíj pályázat során az ESZB fog eljárni a valótlan állítások esetében. 

• Bevezetésre kerül a Poszeidon rendszer. 

• Szociális ösztöndíjpályázatok alakulásáról szóló szekció kerül megrendezésre az EHK 

továbbképző hétvégén. 

• KHK engedély lesz szükséges a kiadványok nyomtattatásához a karokon. 

• Sporteszközbeszerzéssel kapcsolat felmérés van folyamatban. 

• Az EHK hétvégén való részvétel feltétele a HK ZH megírása. 

Fülöp Gergely megkérdezte, esett-e szó a Szociális Bizottság beszámolója kapcsán az MSc első 

féléves hallgatók helyzetéről? 

Szili Ákos elmondta, hogy aki nem tud az ESZR rendszeren keresztül pályázni, az pályázhat e-mail 

útján.  
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Beszámoló a TTT-ről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Ellenőrzésre fognak kerülni a TTT-be feltöltött adatok. 

• A KTB tagjai megkapták az ellenőrzéshez szükséges jogokat a felületen. 

• Egyeztetést folytattak Dr. Bihari Péterrel: 

• Nem állt az oktatók szándékban magyarul tartani azon tárgyat, amire lecserélték a 

mintatantervben szereplő kurzust. 

• A holnapi nap folyamán Kiss Rita tanszékvezetővel fognak egyeztetni. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogyan áll a mentorok helyzete a VPK-ban? 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy ki lett írva az utólagos mentori pályázati lehetőség. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1  Pályázati kiírások 

Endrész Roland ismertette a 2019/20. tanév tavaszi félév ösztöndíjainak pályázati kiírásait. 

Egyesével beszámolt a kiírásokról és az adott teljesítményalapú ösztöndíjakról általánosságban, 

kiemelve a lényegi változásokat. Elmondta, hogy a határidők az összes pályázati kiírásban változtak. 

Ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

5.1.1 Szakmai ösztöndíj  

Endrész Roland ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Szakmai ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-187/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.2 Kari BME ösztöndíj  

Endrész Roland ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Kari BME ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-188/XXIX./2019-2020. számú határozat) 
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5.1.3 Közösségi ösztöndíj 

Endrész Roland ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-189/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.4 Sportösztöndíj 

Endrész Roland ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Sportösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-190/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

6. Szociális Bizottság 

Farkas Szidónia elmondta, hogy részt vett KSZB ülésen. Elmondta, hogy innentől kezdve a 

valótlan állításokat tévő pályázókat az ESZB bírálja.  

Fülöp Gergely elmondta, hogy előfordulnak olyan pályázatok, melyeknél nem a rendszer számolja 

a pontokat, így legyenek nagyon alaposak a bírálók. 

7. Gazdasági bizottság 

7.1. Gazdasági Bizottság jövőjének ismertetése 

Lukács Bálint elmondta, hogy folyamatban van a gazdasági feladatokhoz szükséges tudás átadása, 

így hamarosan új bizottság vezetőnek tudja átadni a bizottsági feladatokat. 

7.2. Öntevékeny körök támogatása 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy az öntevékeny körök igényeinek 

felmérésének határideje február 16. (vasárnap) legyen. 

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

(GHK-191/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

7.3. Eszközbeszerzés pályázat 

Lukács Bálint ismertette a pályázat feltételeit, kiírását. 

Szili Ákos elmondta, hogy nem támogatja a hosszú határidőt a pályázat leadására. Javasolja, hogy 

a körök fontolják meg, hogy mire van szükségük, és időben pályázzák meg a beszerzést. 

A GHK támogatta a javaslatot. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az imént ismertetett módját a körök igényeinek 

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

(GHK-192/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

8. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Problémamentesen lezajlott a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál 

• Ismertette a Kultúrhét rendezvény szervezésének jelenlegi helyzetét. 

A GHK támogatta a javaslatot, Richter Kristóf elkezd egyeztetni a zenekarral. 

Richter Kristóf elmondta, hogy megkeresést kapott Bögre Bálint vezetőmentortól az első 

tankörvezetői foglalkozás időpontjával kapcsolatban. Richter Kristóf megkérte Tóth Ákost, hogy 

módosítsa a foglalkozás időpontját. 

Tóth Ákos elmondta, hogy eddig 42 hallgató adott le pályázatot tankörvezetői pozícióra. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a tankörvezetői pályázat módosított 

határideje február 14. (péntek) 23:59 legyen? 

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

(GHK-193/XXIX./2019-2020. számú határozat) 

9. PR Bizottság 

Ruhagyűjtés kerül megrendezésre. Lántzky Anna megkérte Farkas Szidóniát, hogy 

gondoskodjon egy ruhagyűjtésre alkalmas tárolóról a KTK aulájában, valamint hirdesse az 

eseményt. 

Lántzky Anna felvetett a Kontúr koncepciójának helyzetét, majd jelezte, hogy nem lát előrelépést 

a projektben. Emődi Gergő elmondta, hogy megnövekedtek munkahelyi követelményei, ahol helyt 

kell állnia, így az elmúlt időszakban nem tudott annyit foglalkozni a képviselői feladataival, mint 

szeretett volna. Nem szeretne csalódást okozni a Képviseletnek, így megfontolóban van a GHK 

szavazati jogú tagságának lemondása is. 

Lántzky Anna megértését fejezte ki Emődi Gergőnek. 

Lántzky Anna megkérdezte Hepp Ádámot, mint a KÁTÉ főszerkesztőjét, valamint a GHK 

honlap főszerkesztőjét, hogy elvállalná-e meglátása szerint a KÁTÉ a Kontúrra feltöltésre kerülő 

cikkek szerkesztését? 

Hepp Ádám elmondta, hogy kétségei vannak ezzel kapcsolatban. 

  



  8 / 8. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

10. Szponzor csoport 

Emődi Gergő lemondott Szponzor csoport vezetői pozíciójáról. 

Lántzky Anna elmondta, hogy szeretné, ha Emődi Gergő utánpótlást biztosítana maga után. 

Richter Kristóf jelezte, hogy ha nem lelkesedik más a pozícióval járó feladatkörért, akkor szeretne 
jelentkezni erre a feladatkörre. 

A végleges helyzet a következő ülés alkalmával kerül tisztázásra. 

11. Külügy 

Lezárult az Erasmus pályázati határideje a mai napon (február 11.) 12:00-kor. Agócs Norbert 

elmondta, hogy nem kapott még adatokat, de szeretné, hogy ha pontozásra kerül a sor, akkor 

segítenének neki a képviselők. 

12. Egyebek 

Endrész Roland jelezte, hogy Ösztöndíj Bizottság ülés lesz az eddig megszokott időpontban. Vár 
mindenkit, aki az előző pályázási időszakban aktívan részt vett, vagy szeretne csatlakozni a 
következőben. 

Lántzky Anna jelezte, hogy szeretné, ha hirdetnénk, hogy lehetőség nyílt betétlapot igényelni a 
diploma mellé, mely igazolja, hogy milyen specializáción végzett az adott hallgató. 
 

Ülés vége: 00:03 

A következő ülés várható időpontja: 2020. február 18. (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 11. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


