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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. március 31-én tartott elektronikus 
üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Endrész Roland szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Hepp Ádám tanácskozási jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog    x  

Radácsi Kristóf szavazati 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. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (március 31.) 

2. EHK 

3.1. Beszámoló az EHK rendes üléséről (március 12.) 

3.2. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági gyűléséről (március 26.) 

3. Tanulmányi Bizottság 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

6. Gazdasági Bizottság 
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7. Rendezvény Bizottság 

8. PR Bizottság 

9. Szponzor Csoport 

10. Sport 

11. Külügy 

12. Öntevékeny kör 

13. 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-237/XXXIX./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülésvezető személye Tóth Levente legyen? 

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

(GHK-238/XXXIX./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (március 31.) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Az április 30-i Kari Tanács elektronikus ülésként kerül megrendezésre, vagy minden Kari 

Tanács tag kap egy azonosító kódot, amellyel szavazhatnak a kiküldött anyagokról.  

• A 2020. szeptember 25-i jubileumi diplomaátadó ünnepség előreláthatólag másik 

időpontban kerül megrendezésre. 

• A webshop a jelenlegi helyzetre való tekintettel biztosan nem fog tudni elindulni júniusig. 

Lántzky Anna felhívta a GHK Kari Tanács tagjainak figyelmét arra, hogy töltsék ki az 
elérhetőségeket tartalmazó táblázatokat.  

Lántzky Anna felhívta a GHK tagjainak figyelmét arra, hogy töltsék ki beszámolóikat határidő 
előtt, valamint arra, hogy a bizottsági üléseket továbbra is tartsa meg a GHK minden 
bizottságvezetője rendszeresen. 

2. EHK  

3.1. Beszámoló az EHK rendes üléséről (március 12.) 

Szili Ákos és Lukács Bálint elmondták a következőket: 

• MŰHAL sportutazási pályázat, MŰHELY ösztöndíj eredmény, valamint szociális 

pályázat bírálói ösztöndíjak kerültek megszavazásra. 



  3 / 5. 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 

 

• Lestyán Bence. volt SZOB és ETB ülésen, melynek emlékeztetőjét csatolta is. 

• Az érettségi időpontját módosították későbbi időpontra, az eredmény kihirdetése 1 héttel 

a beiratkozás előtt várható. 

Tóth Ákos elmondta, hogy véleménye szerint nem megvalósítható az, hogy 1 hét áll 

rendelkezésre a hallgatóknak az eredmények függvényében albérletet szerezni, valamint 

kollégiumi lakhatást intézni. 

Szili Ákos elmondta, hogy a valószínűleg az őszi félév is távoktatásban fog megvalósulni, így 

ilyen jellegű bonyodalmak nem lépnek majd fel. 

• Beszámoltak a HÖOK választmány elektronikus ülésen elhangzottakról, melyen a többi 

intézmény helyzetével kapcsolatos aktualitások kerültek megbeszélésre. 

3.2. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági gyűléséről (március 26.) 

• HÖK Alapszabállyal kapcsolatban módosítást nyújtottak be a Szenátusba. 

• A hallgatói mandátumokat kitolják a vészhelyzet lejártát követő 15. napig. 

• A MŰEPER rendszer fejlesztése megindult. 

• Szavaztak HK ZH-n elért eredményekről. A Gépészkari Hallgatói Képviselet az elérhető 

maximális, azaz 1.000.000 forintot kapott ezen a kereten. 

• A sportnormatíva felhasználásával kapcsolatban később lesz megbeszélés. 

• A katasztrófavédelem a kollégiumokat kategóriákba sorolta. A KTK 2. kategóriás lett. 

3. Tanulmányi Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• Kiss Krisztina követelményeket szabott meg Matematika G2 ZH lebonyolításával 

kapcsolatban, ami nem szabályos. Bihari Péterrel oktatási dékánhelyettessel történt 

egyeztetés. 

• Hő és áramlástan tantárgyból a 8. héten került volna megrendezésre számonkérés, amelyet 

a 14. héten terveznek lebonyolítani (a két ZH-t egyben). 

• Újabb projekt kidolgozásában dolgozik, melyről csatolt egy levelet belső levelezési listára. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Lántzky Anna azt javasolta, hogy most, mikor a kollégium üres, a poloskairtással kapcsolatban 
történhetne előrelépés. 

Lukács Bálint felvetette azt a problémát, hogy a kollégium nem feltétlen az egyetemhez fog 
tartozni most, hanem az államhoz. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy nyáron terv szerint elindult volna a karbantartás, amely 
tartalmazta volna a kollégium jelentős részének lefestését is. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben 
történnek majd egyeztetések. A kollégiumot nem az üzemeltetés fertőtlenítené le, amennyiben 
betegeket is a kollégiumban helyeznének el. 
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5. Ösztöndíj Bizottság 

Endrész Roland elmondta, hogy mindegyik ösztöndíj hiánypótlása lezajlott. 

6. Gazdasági Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Az öntevékeny köri támogatások a jelen helyzetre való tekintettel állnak. 

• A 2019-es évi gazdasági beszámolót elküldte az EHK-nak. 

7. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Idén a Gépészkari napok (SLIP) rendezvény elmarad. 

• A Gólyatábor nem biztos, hogy megrendezése kerül ebben az évben. 

• Egy online rendezvény koncepciójának kidolgozásán dolgozik. 

8. PR Bizottság 

Hepp Ádám elmondta, hogy a KONTÚR-ral nem foglalkozott az elmúlt időszakban, mert nem 

állt rendelkezésre megfelelő eszköz. 

Lántzky Anna megkérte a PR Bizottság tagjait, hogy az Instagram átadását bonyolítsák le egymás 

között. 

9. Szponzor Csoport 

Richter Kristóf elmondta, hogy különböző cégekkel folytat egyeztetéseket. 

10. Sport 

Modrovics Gergő elmondta, hogy Dovicsin Péter küldött neki emailt sporteszköz beszerzéssel 

kapcsolatban, melyről megbeszélés történt. 

11. Külügy 

Agócs Norbert elmondta, hogy a Campus Mundi ösztöndíjból kizárják a Budapestieket az a kis 
rendelkezésre álló keret miatt. A pályázati kiírásban tartalmazottakat ismertette. Egyeztet az 
EHK-val ezzel kapcsolatban. 

12. Öntevékeny kör 

Bányász Gáspár elmondta, hogy az SZMSZ-ek véleményezésének határideje április 12. 
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13. Egyebek 

Farkas Szidónia kérte, hogy a vállalások listája kerüljön frissítésre. 

Tóth Ákos elmondta, hogy a következő tankörvezetői előadás témája a teljesítményalapú 

ösztöndíjak. 

Tóth Levente elmondta, hogy a GHK naptárába felvezeti az ülés új időpontját. 

Richter Kritsóf javasolta, hogy a GHK tagjai kövessék a KRB facebook oldalát, mert a 

mindennapos karanténnal kapcsolatos tartalmak oda kerülnek ki. 

Lántzky Anna felhívta a figyelmet a 2020-as GHK projektek elvégzésére. 

 

 

Ülés vége: 20:24 

A következő ülés várható időpontja: 2020. március 17. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. március 31. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


