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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. május 26-án 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   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 26-i) 

2. EHK 

2.1 Beszámoló EHK ülésről (május 21-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 
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4. Szociális Bizottság 

4.1 Beszámoló ESZB ülésről 

5. Rendezvény Bizottság 

5.1 A GPK HDÖK költségvetésének módosulása 

5.2 A GPK elsőéves hallgatóinak szervezett tábor előzetes költségvetése 

6. Egyebek 

6.1 Beszámoló KIB ülésről (május 26-i) 

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-260/L./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (május 26-i) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• A GPK SZMSZ dokumentuma került véglegesítésre, melyet az elkövetkezendő Kari 

Tanács ülésén fognak előterjeszteni.  

• Kisebb változások lesznek az MSc felvételi kapcsán. 

• Közel 200 diploma került átadásra a nyelvvizsga kritérium eltörlésével. 

• Tárgyalásra került az önköltség meghatározásának formája. 

• Véleményezésre kerültek a MOGI Tanszéken leadott tanszékvezetői pályázatok. 

2. EHK  

2.1 Beszámoló EHK ülésről (május 21-i) 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Az EHK ülés vendége Nagy Gábor, HSZI igazgató volt. A HDÖK költségvetésével 

kapcsolatban történt egyeztetés.  

• A balatonlellei tábor foglalási időpontjait újra ki kell alakítani. 

• Az EHK elnöki pályázati kiírása került elfogadásra. 

• Az ÉMK SZMSZ-e elfogadásra került. 

• Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjról esett szó. 

• A Kollégiumi Szabályzat kisebb átalakításra szorul. A kollégiumok helyzete továbbra is 

bizonytalan, folyamatos egyeztetések folynak. 
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• A gólyatáborok helyzetéről esett megbeszélés. 

• Online HÖOK továbbképző kerül megrendezésre a hétvégén. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Hallgatói megkeresések miatt rendkívüli bizottsági ülést tartottak május 22-én. 

• A beérkezett problémák nagy része megoldódott. 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• Vannak megoldatlan problémák, amik még folyamatban vannak.  

• Utólagos passziválással kapcsolatban érkeztek megkeresések. 

4. Szociális Bizottság 

4.1 Beszámoló ESZB ülésről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• A kollégiumi férőhelyhez leadott szociális pályázatok pontszámításáról esett szó. 

• Az ülés célja egy olyan pontozási rendszer kialakítása volt, melyben nagyobb mértékben 

veszik figyelembe a lakhely távolságát a kollégiumi férőhelyhez leadott szociális 

pályázatoknál. 

5. Rendezvény Bizottság 

5.1 A GPK HDÖK költségvetésének módosulása 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Összességében egy csökkentett keret kerül újra osztásra, közel azonos arányokkal a karok 

között. 

5.2 A GPK elsőéves hallgatóinak szervezett tábor előzetes költségvetése 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Előterjesztette a Gólyatábor előzetes költségvetését. 

• A Gólyatábor helyszínének bérleti díja növekedett. 

• A tábor orvosi ellátása, biztonsága, higiéniája kiemelt fontosságot fog kapni. 
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Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2020. évi Gólyatábor előzetes 
költségvetését.  

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

(GHK-261/L./2019-2020. számú határozat) 

6. Egyebek 

Tóth Ákos elmondta, hogy a múlt heti tankörvezetői felkészítés gond nélkül lezajlott. 

Bányász Gáspár jelezte, hogy megbeszéléseket szeretne tartani az öntevékeny köröket érintő 

kollégiumi ügyekkel kapcsolatban. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:10) 

6.1 Beszámoló KIB ülésről (május 26-i) 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• A vizsgarend irányelvei kerültek tárgyalásra, ami nagyobb problémákat okozott az online 

megvalósítás miatt. 

• Megkérdezték a GHK képviselőit az ülésen, hogy lehetőséget kapnak-e a hallgatók arra, 

hogy kollégiumi férőhelyet kapjanak a vizsgaidőszakra. A kérdésre nem tudtak választ adni 

a kollégiumokat érintő bizonytalanság miatt. 

• Kérdéses a jegyzőkönyvek helyzete a labor kurzusokkal rendelkező tárgyak kapcsán, 

ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a hallgatók összedolgoznak, így a jegyzőkönyvek 

nem minősülnek önálló hallgatói munkának. 

• Megoldási ötleteket javasoltak a nem megengedett segédanyagok használatának 

elkerülésére. 

 

 

Ülés vége: 20:26 

A következő ülés várható időpontja: 2020. június 2. (kedd) 18:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2020. május 26. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Lántzky Anna 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


