
  1 / 4. 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 

 

Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. május 12-én tartott rendes 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 szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Lándor Liliána tanácskozási jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita tanácskozási 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     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Tóth Levente szavazati jog x     

Ülés kezdete: 18:10 

Ülés helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája. 

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

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban 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 (május 12-i) 

2. EHK 

2.1 Beszámoló EHK ülésről (május 7-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 

4. Kollégiumi Bizottság 
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4.1. Beszámoló KKB ülésről 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1 Beszámoló KPB ülésről 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1 Az „Online SLIP – Gépészkari Napok” kiértékelése 

7. Szakkollégiumok 

8. 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-257/XLVIII./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (május 12-i) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• A HDÖK költségvetésének csökkentéséről esett szó.  

• Ezen félév végén a képzésüket befejező hallgatóknak csupán online szükséges leadniuk a 

szakdolgozatukat. 

2. EHK  

2.1 Beszámoló EHK ülésről (május 7-i) 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• A MŰEPER specifikációja továbbításra került a fejlesztőkhöz, azonban a fejlesztés 

finanszírozása még mindig kérdéses. 

Szili Ákos elmondta, hogy az őszi félévre előreláthatólag nem készül el a MŰEPER rendszere, így 

az ESZR-ben felmerült hibákat tervezik kijavítani a szociális pályázatok leadása céljából. 

• A KEFIR fejlesztéséről folytattak megbeszélést. 

• A gólyatáborok helyzete továbbra is bizonytalan. 

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (18:37) 
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A vizsgarend ellenőrzésre került elmúlt héten, nagyobb volumenű problémák nem 

kerültek felvetésre. 

• A GPK Videotoriumával kapcsolatban történt tárgyalás az EHK-val közösen. 

Szenka József elmondta, hogy a TOB legutóbbi ülésén részletesen megbeszélésre került a 

Videotorium újbóli beindítása. Átbeszélték milyen tárgyakkal kapcsolatban lehetne videókat 

készíteni. 

Agócs Norbert elmondta, hogy kérelmek érkeztek a KTB-hez csökkentett vizsgaszámok ügyében. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló KKB ülésről 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Az EHK elkészített egy Kollégiumi Szabályzat nevű dokumentumot, amely eddigi 

szabályzatokból ismert szabályokat foglal össze, illetve bővít ki. 

• Valószínűleg külön skála szerint kerülnek majd pontozásra a kollégiumi férőhelyhez leadott 

szociális pályázatok. A negatív ponthatárt nem támogatta a hallgatói képviselők többsége. 

• Azon hallgatók helyzetének tisztázásáról esett szó, akik visszaélnek a kollégiumi 

férőhelyükkel, és nem használják ki az elnyert férőhelyüket. 

• Szakmai gyakorlatot végző hallgatóknak nem fognak tudni férőhelyet biztosítani a nyárra. 

• A nem leadott kollégiumi kártyák helyzetét szeretnék tisztázni, ugyanis egy kollégiumnak a 

gondnoka kérte a volt lakókat, hogy szolgáltassák vissza a kártyákat, azonban erre felsőbb 

utasítás nem érkezett. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy lesz-e lehetőség nyári kollégiumra? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy még nagy a bizonytalanság a kollégiumok kapcsán, így erre most 

nem tud választ adni. 

5. Ösztöndíj Bizottság  

5.1 Beszámoló KPB ülésről 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Az ülésen a Jegyzetírói ösztöndíj kiírásával kapcsolatos teendők kerültek megbeszélésre.  
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• Az ülés végén Varga Ferenc 3-4 hetes időintervallumot javasolt arra, hogy az adott 

karokon felmérjék a képviselők az igényeket a készítendő jegyzetek kapcsán. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1 Az „Online SLIP – Gépészkari Napok” kiértékelése 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A rendezvénnyel kapcsolatban kiküldött kérdőívek kitöltése során pozitív visszacsatolások 

érkeztek. 

7. Szakkollégiumok 

Bányász Gáspár elmondta, hogy elkészült a GSZK módosított SZMSZ-e, szeretnének online 

alakuló ülést tartani. 

8. Egyebek 

Tóth Ákos elmondta, hogy véget értek a tankörvezetői felkészítő foglalkozások. Megköszönte a 

felkészítésben részt vett hallgatók munkáját. 

Hepp Ádám felhívta a Képviselet figyelmét a közelgő vizsgafelvételre, aminek időpontja ütközik 

a rendszerinti GHK ülés időpontjával. 

 

Ülés vége: 20:06 

A következő ülés várható időpontja: 2020. május 19. (kedd) 18:10 

A következő ülés várható helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája. 

 

Kelt: Budapest, 2020. május 12. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


