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0. Adatok
Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb
030. terem
Az ülésen jelen lévők:
EHK korelnököt helyettesítve az EHK alelnöke:


Suhajda Richárd

Mandátumot szerzett tagok:















Bányász Gáspár
Emődi Gergő
Farkas Szidónia
Gulácsi Balázs
Kántor Tamás
Lántzky Anna
Lukács Bálint
Modrovics Gergő
Okolicsányi Péter Keve
Richter Kristóf
Szenka József
Szili Ákos
Tóth Ákos
Tóth Levente

Vendégek:








Agócs Norbert (póttag)
Endrész Roland (póttag)
Fülöp Gergely (póttag)
Hepp Ádám (póttag)
Radácsi Kristóf (póttag)
Remete Solt (póttag)
Tóth Amanda (a GHK leköszönő elnöke)

Tóth Amanda üdvözölt mindenkit, és ismertette az alakuló ülés menetét.
Suhajda Richárd üdvözölt mindenkit, megköszönte a meghívást és gratulált a mandátumot
szerzett képviselőknek.
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1. Emlékeztetővezető választás
Suhajda Richárd felkérte Kántor Tamást az alakuló ülés emlékeztetőjének vezetésére. Kántor
Tamás elfogadta a felkérést.
Suhajda Richárd megkérdezte, ki támogatja, hogy az alakuló ülés emlékeztetővezetője Kántor
Tamás legyen?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-028/VIII./2019-2020. számú határozat)

2. Elnökválasztás
Suhajda Richárd ismertette az elnökválasztás menetét. A GHK elnöki posztjára egy pályázat
érkezett be Lántzky Annától. Elmondta, hogy mindenki előzetesen megismerhette a pályázat
tartalmát a GHK honlapján.

Lántzky Anna elmondta, hogy a honlapon is olvasható pályázatában összefoglalta az elnöki terveit,
emellett kiemelte a projektmenedzsment rendszer átalakítását a GHK-ban.
2.1. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Lántzky Anna elhagyta a termet. (20:14)
2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében.

Lántzky Anna visszatért a terembe. (20:14)
2.3. Szavazás

Suhajda Richárd megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Lántzky Anna legyen a GHK elnöke?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett Lántzky Annát
választotta a GHK elnökének.
(GHK-029/VIII./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna bejelentette, hogy a szavazás eredménye értelmében KHK tisztségviselői (elnöki)
mandátumot szerzett, amely összeférhetetlen a KHK képviselői mandátummal (BME HÖK ASZ
5. § (4) bekezdés), ennek megfelelően lemond KHK képviselői mandátumáról. KHK képviselői
mandátumot a tisztújításon megszerzett szavazatszámok szerinti sorrendben következő induló,
Agócs Norbert kapott ezáltal.
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3. Nyilatkozat a mandátumról
3.1. Mandátum elfogadása

Suhajda Richárd kérte, hogy a mandátumot szerzett személyek 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.

Suhajda Richárd megkérdezte a mandátumot szerzett személyeket, hogy kívánnak-e élni
mandátumukkal.
Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy kíván élni mandátumával.

Suhajda Richárd átadta az alakuló ülés levezetését Lántzky Annának.

4. EHK-delegáltak választása
EHK-delegált posztra pályázatot adtak le: Kántor Tamás és Szili Ákos.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
4.1. Pályázatok ismertetése

Kántor Tamás elmondta, hogy a pályázatában ismertetett célokat szeretné véghez vinni.
Szili Ákos elmondta, hogy a pályázatában ismertetett okok és célok miatt szeretne EHK
képviselő lenni.
4.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében.

Kántor Tamás átadta az emlékeztető vezetését Tóth Ákosnak. (20:18)
Kántor Tamás és Szili Ákos elhagyták a termet. (20:18)
4.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek távollétében.

Kántor Tamás és Szili Ákos visszatértek a terembe. (20:19)
Kántor Tamás visszavette az emlékeztető vezetését. (20:19)
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4.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja az EHK-delegált poszt betöltésére?
Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Kántor Tamás: 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Szili Ákos: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Kántor Tamás és Szili Ákos lett a két EHK-delegált.
(GHK-030/VIII./2019-2020. számú határozat)

5. Tanácskozási jogú tagok választása
5.1. Tanácskozási jogú tagok számának meghatározása

Lántzky Anna javasolta, hogy 5 fő tanácskozási jogú tagot válasszon a GHK. Egyéb javaslat
nem érkezett.
5.1.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-031/VIII./2019-2020. számú határozat)

Suhajda Richárd elhagyta a termet. (20:22)
5.2. Pályázatok ismertetése
Tanácskozási jogú tagságra pályázatot adtak le: Endrész Roland, Fülöp Gergely, Radácsi

Kristóf, Remete Solt.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki tanácskozási jogú tagnak. Hepp Ádám
a helyszínen jelentkezett tanácskozási jogú tagnak.

Endrész Roland elmondta, hogy gólyatanácsosként kezdett, majd tanácskozási jogú taggá
választották a GHK-ban. A nyár folyamán külföldön tartózkodott, így nem tudott bekapcsolódni
a GHK munkájába, de ezután szeretné ezt megtenni. Lukács Bálint megkérdezte, hogy mivel
szeretne foglalkozni a képviseletben. Endrész Roland elmondta, hogy főként a teljesítmény alapú
ösztöndíjak érdeklik.

Fülöp Gergely elmondta, hogy előző évben ősszel került az egyetemre, ekkor jelentkezett a
Gólyatanácsba. Továbbra is érdekli a képviseletben végzett munka, szeretné ezt folytatni,
elsősorban a szociális terület érdekli, ezért is adott le pályázatot Szociális Bizottság vezető posztra.

Hepp Ádám elmondta, hogy harmadéves mechatronika mérnök alapképzéses hallgató. Már gólya
korában felkeltette az érdeklődését a Gólyatanács, de akkor nem jelentkezett, gólyaként még nem
érezte jó ötletnek, hogy a GHK-ba jelentkezzen. Két öntevékeny körnek is tagja lett, ezen két év
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tagsági és öntevékeny kör vezetői tapasztalattal a háta mögött szeretne tevékenykedni a hallgatói
képviseletben. Főként az ösztöndíj és gazdasági területek érdeklik, de nyitott egyéb területek felé is.
A honlap főszerkesztői poszt is felkeltette az érdeklődését. Szili Ákos megkérdezte, hogy mely
körnek volt tagja a Kátén kívül. Hepp Ádám elmondta, hogy az MSZO-nak. Kántor Tamás
megkérdezte, hogy továbbra is tervezi-e betölteni a Káté főszerkesztői pozícióját. Hepp Ádám
elmondta, hogy továbbra is szeretné beölteni ezt a pozíciót. Elmondta, hogy egyéb okok miatt több
szabad ideje lett, ezt szeretné a GHK-ban hasznosan eltölteni.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy másodéves gépészmérnöki alapszakos hallgató. Szintén a
Gólyatanács tagjaként került közel a GHK-hoz, tavasszal tanácskozási jogú tagnak is
megválasztották. A nyár során kezdett el mélyrehatóbban foglalkozni a kollégiumi területtel,
amennyiben megszavazzák, továbbra is ebben a bizottságban szeretne főként tevékenykedni.

Remete Solt elmondta, hogy negyedéves gépészmérnök hallgató. Azért jelentkezett a HK-ba, mert
továbbra is szeretne aktívan részt venni a hallgatói életben. Korábban tankörvezető is volt, amit
élvezettel végzett. Szeretné az ott elkezdett munkát szervezői, adminisztratív oldalról is megismerni
és folytatni. Lukács Bálint megkérdezte, hogy mivel szeretne foglalkozni. Remete Solt elmondta,
hogy főként a gazdasági terület érdekli, de egyelőre szeretné átlátni a GHK működését és feladatait.
5.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében.

Endrész Roland, Fülöp Gergely, Hepp Ádám, Radácsi Kristóf és Remete Solt elhagyták a
termet. (20:38)
5.4. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében

Kántor Tamás elmondta, hogy a korábbi gólyatanácsos jelölteket régebb óta ismeri, hiszen ő
töltötte be az utánpótlásképzés felelős posztot az előző évben. Mindannyiuk munkájával meg volt
elégedve akkor is, illetve tanácskozási jogú tagként is. A másik két jelentkezőt is alkalmasnak és
talpraesettnek gondolja a hallgatói képviselői léthez, így támogatja mind az öt jelöltet.

Endrész Roland, Fülöp Gergely, Hepp Ádám, Radácsi Kristóf és Remete Solt visszatértek a
terembe. (20:39)
5.5. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a GHK-ban tanácskozási jogú tagság
betöltésére? Elmondta, hogy maximálisan 5 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás
során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Endrész Roland: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Fülöp Gergely: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Hepp Ádám: 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Radácsi Kristóf: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Remete Solt: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A titkos, listás szavazás értelmében Endrész Roland, Fülöp Gergely, Hepp Ádám, Radácsi
Kristóf és Remete Solt lettek a GHK tanácskozási jogú tagjai.
(GHK-032/VIII./2019-2020. számú határozat)

6. GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletének aláírása
A GPK HÖK SZMSZ 7. § (12) bekezdése értelmében a mandátumot szerzett és tanácskozási jogú
tagoknak kötelességük aláírni a GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletében megfogalmazott Etikai
Szabályzatot. Ezen kötelességének minden tag eleget tett a helyszínen.

7. Alelnök(ök) választása
7.1. Jelölés

Lántzky Anna elmondta, hogy az elnöki pályázatában is írta, hogy továbbiakban is szeretné
megtartani a két alelnökkel működő rendszert. Ennek megfelelően jelölte Kántor Tamást és Tóth
Leventét, akik elfogadták a jelölést.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.

Tóth Levente elmondta, hogy a projektmenedzsment rendszert szeretné magasabb szintre emelni
a GHK-ban, és célja, hogy a kitűzött határidőket minden esetben sikerüljön tartani.

Kántor Tamás elmondta, hogy 2015 óta tagja a hallgatói képviseletnek. Ezen idő alatt szerzett
tudásával és tapasztalatával szeretné segíteni a képviselet munkáját minden téren. A legtöbb
bizottság munkáját, feladatait ismeri, és szeretne ott segíteni, ahol szükség van rá.
7.2. Észrevételek, kérdések a jelöltek jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében.

Kántor Tamás átadta az emlékeztető vezetését Tóth Ákosnak. (20:47)
Kántor Tamás és Tóth Levente elhagyták a termet. (20:47)
7.3. Észrevételek, kérdések a jelöltek távollétében

Lántzky Anna elmondta, hogy örül annak, hogy Kántor Tamásnak alelnöki törekvései vannak,
illetve annak is, hogy Tóth Levente is szívesen lenne alelnök.
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Szili Ákos elmondta, hogy osztja Lántzky Anna véleményét. Kántor Tamást és Tóth Leventét
is tapasztalt képviselőnek tartja, és örül, hogy alelnökök szeretnének lenni.

Kántor Tamás és Tóth Levente visszatértek a terembe. (20:48)
Kántor Tamás visszavette az emlékeztető vezetését. (20:48)
7.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja az alelnöki poszt betöltésére?
Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Kántor Tamás: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tóth Levente: 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A titkos, listás szavazás értelmében Kántor Tamás és Tóth Levente lettek a GHK alelnökei.
(GHK-033/VIII./2019-2020. számú határozat)

8. Bizottságvezetők és referensek megválasztása
8.1. Tanulmányi és oktatási referens és Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető
8.1.1. Tanulmányi és oktatási referens
Tanulmányi és oktatási referens posztra pályázatot adott le: Tóth Ákos.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.

Szili Ákos elmondta, hogy azért van egy-egy területen belül referens és bizottság vezető is, mert a
referensi poszthoz szükséges mandátummal rendelkezni, bizottság vezetőnek viszont tanácskozási
jogú tag is jelentkezhet.
8.1.1.1.

Pályázatok ismertetése

Tóth Ákos elmondta, hogy ez lesz a 7. féléve a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban. Ezen idő
alatt megfelelő tapasztalatot szerzett a bizottság működéséről és a feladatairól. Röviden
összefoglalta az elvégzendő feladatokat: kérvények bírálása, hallgatói levelek megválaszolása,
esetleges problémák kezelése. Szenka József segítségével jól működött a bizottság, és bár voltak
nehezebb időszakok, de így is sikeresen teljesítették. Egyelőre szeretné a referensi és bizottság
vezetői posztot is betölteni, de az egyik legnagyobb feladatának az utánpótlás kinevelését és a
tudásátadást tartja. Szeretné, hogy az eddig megfelelően működő feladatok a továbbiakban is
sikerrel el legyenek végezve.
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8.1.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Szenka József elmondta, hogy a két poszt egyidejű betöltése rengeteg munkát jelent Tóth Ákos
számára, de nem egyedül kell ezeket elvégeznie, a bizottság tagjai segíteni fogják. Elmondta, hogy
előzetes terveik szerint ő is és Agócs Norbert is támogatni fogják a feladatok ellátásában, de
természetesen várják a terület iránt érdeklődő többi képviselő segítségét is.

Tóth Ákos elhagyta a termet. (20:54)
8.1.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Szili Ákos elmondta, hogy valóban sok munkával jár ez a terület, ezért biztat mindenkit arra, hogy
támogassa a bizottság munkáját. Elmondta, hogy a korábbiakban volt már rá példa, hogy egyedül
végezte valaki a bizottság feladatait, és belátható, hogy hosszútávon ezt nem lehet egyedül
elvégezni, ezért szükséges segíteni a bizottságot.

Tóth Ákos visszatért a terembe. (20:56)
8.1.1.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Ákos legyen a tanulmányi és oktatási
referens?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-034/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.1.2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
tanulmányi és oktatási referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-035/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője Tóth Ákos lett.
8.2. Kollégiumi Bizottság vezető
Kollégiumi Bizottság vezetői posztra pályázatot adott le: Okolicsányi Péter Keve.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.2.1. Pályázatok ismertetése

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy eddig is ő töltötte be a Kollégiumi Bizottság vezetői
posztot, ezután is az a terve, hogy ebben a bizottságban fog tevékenykedni. Egy évet tervez még az
egyetemen tölteni, ezen idő alatt szeretné a következő bizottság vezetőt felkészíteni a feladatokra.
Elmondta, hogy ez egy teljes ciklust jelent, így a teljes folyamat feladatait át tudja adni az utódának.
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8.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Szili Ákos megkérdezte, hogy a teljes év alatt szeretné betölteni a posztot, vagy szeretné korábban
átadni a feladatokat. Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy elképzelhetőnek tart egy időközi
posztátadást.

Okolicsányi Péter Keve elhagyta a termet. (21:01)
8.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Kántor Tamás elmondta, hogy eddig jól végezte a feladatokat Okolicsányi Péter Keve, de nagy
figyelmet szükséges fordítani a tudásátadásra, hiszen ezen a területen kevés képviselő végez munkát.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy ő szeretné majd átvenni a bizottság vezetői posztot, és véleménye
szerint az elkövetkező egy év kiváló alkalom lesz a betanulásra.

Tóth Ákos megkérdezte Radácsi Kristófot, hogy mi a véleménye Okolicsányi Péter Keve
munkájáról. Radácsi Kristóf elmondta, hogy kiválóan végezte a feladatait, és őt tartja a
legalkalmasabb személynek a pozíció betöltésére. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a jelöltet.

Okolicsányi Péter Keve visszatért a terembe. (21:03)
8.2.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Okolicsányi Péter Keve legyen a
Kollégiumi Bizottság vezetője?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-036/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.3. Ösztöndíj referens és Ösztöndíj Bizottság vezető
8.3.1. Ösztöndíj referens
Ösztöndíj referens posztra pályázatot adott le: Tóth Levente.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.3.1.1.

Pályázatok ismertetése

Tóth Levente elmondta, hogy szeretné továbbadni a bizottság vezetését, már folyamatban van a
tudásátadás. Szeretné az energiáit az alelnöki teendők felé fordítani, így minél hamarabb szeretné
ledelegálni a felmerülő feladatokat.
8.3.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Tóth Levente elhagyta a termet. (21:06)
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8.3.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Kántor Tamás elmondta, hogy az elmúlt két évben kiválóan ellátta a feladatokat Tóth Levente,
illetve a bizottság vezetői pályázatot adott le Endrész Roland, várhatóan ő fogja átvenni a
feladatokat Tóth Leventétől.
Bányász Gáspár felhívta a képviselők figyelmét, hogy az operatív feladatok ellátásában is
segítsenek a bizottságban, mert sokat lehet belőle tanulni, és sok feladatot is kell ellátni.

Tóth Levente visszatért a terembe. (21:08)
8.3.1.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Levente legyen az ösztöndíj
referens?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-037/VIII./2019-2020. számú határozat)

8.3.2. Ösztöndíj Bizottság vezető
Ösztöndíj Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Endrész Roland.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.3.2.1.

Pályázatok ismertetése

Endrész Roland elmondta, hogy ahogy korábban említette, sokat volt távol az elmúlt fél év során,
emiatt nem ismerhette meg a képviselet, hogy milyen munkamorállal rendelkezik. Ezért különösen
hálás lenne, ha bizalmat szavaznának neki.
8.3.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Endrész Roland elhagyta a termet. (21:10)
8.3.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Tóth Levente elmondta, hogy napi rendszerességgel keresi meg őt Endrész Roland, hogy milyen
feladatokat tudna ellátni, miben tudna segíteni. Elmondta, hogy motiváltnak gondolja, és az eddigi
munkája is kiválónak tűnik.

Szili Ákos elmondta, hogy egyetért Tóth Leventével, annyit tenne hozzá, hogy rendkívül
lelkesnek gondolja Endrész Rolandot, hiszen minden feladatot kérdés nélkül, azonnal elvállal.
Endrész Roland visszatért a terembe. (21:12)
8.3.2.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen az Ösztöndíj
Bizottság vezető?
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A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-038/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.4. Szociális referens és Szociális Bizottság vezető
8.4.1. Szociális referens
Szoicális referens posztra pályázatot adott le: Farkas Szidónia.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.4.1.1.

Pályázatok ismertetése

Farkas Szidónia elmondta, hogy ő nem volt Gólyatanács tag, mielőtt képviselővé vált. Az előző
időszakban a PR Bizottságot vezette, de kipróbálta magát több bizottságban is. A szociális terület
megtetszett neki, már két alkalommal tett szociális pályázat bírálói vizsgát. Az EHK által szervezett
továbbképzések alkalmával a szociális területtel foglalkozó szekciókon vett részt, így reméli, hogy
megfelelően átlátja a szociális területet, hiszen ezzel szeretne foglalkozni.
8.4.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Farkas Szidónia elhagyta a termet. (21:15)
8.4.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Bányász Gáspár szeretné kérni a képviseletet, hogy támogassák Farkas Szidóniát. Elmondta,
hogy mióta eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni, nagyon aktív volt a terület iránt, többször
kereste őt is a mindennapi teendőkkel és a tudás átvétellel kapcsolatban.

Lántzky Anna elmondta, hogy Fülöp Gergely adott le Szociális Bizottság vezetői pályázatot.
Megkérdezte, hogy beszéltek-e már az esetleges munkamegosztásról, amennyiben a két posztot ők
ketten töltenék be. Fülöp Gergely elmondta, hogy nem beszéltek még erről, de biztos benne, hogy
sikerülne megfelelően együtt dolgozniuk. Elmondta, hogy örülne, ha Farkas Szidónia lenne a
referens, hiszen tapasztalt képviselőnek gondolja.

Farkas Szidónia visszatért a terembe. (21:18)
8.4.1.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Farkas Szidónia legyen a szociális referens?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-039/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.4.2. Szociális Bizottság vezető
Szociális Bizottság 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.
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8.4.2.1.

Pályázatok ismertetése

Fülöp Gergely elmondta, hogy az egyetemen a szociális területtel találkozott először, hiszen adott
le szociális pályázatot gólya korában. Elmondta, hogy a kezdeti nehézségek miatt jobban meg
szerette volna ismerni a rendszert. Azért szeretne a bizottság vezetésével foglalkozni, mert a
tanulmányaival ezt a területet tudná leginkább összeegyeztetni a szociális pályázati időszakok
ütemezése miatt. Elmondta, hogy két félévet bírált már ő is szociális pályázatokat, mint Farkas
Szidónia. A jövőben a bírálók felkészítésére szeretne nagyobb figyelmet szentelni, illetve az új
szociális rendszer indulásakor a bírálók betanítását is szívesen vállalná.
8.4.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Fülöp Gergely elhagyta a termet. (21:22)
8.4.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Bányász Gáspár elmondta, hogy róla is hasonlókat gondol, mint Farkas Szidóniáról. Fülöp
Gergely a félévben nagyon sok munkát fektetett a szociális pályázatok előbírálásába, és bár kissé
még tapasztalatlan, de nagy segítség volt a pályázatok bírálásában és az adminisztratív feladatok
ellátásában. Kéri a képviseletet, hogy támogassák a pályázót, illetve örülne, amennyiben ketten
tudnák ellátni a bizottság szervezési feladatait Farkas Szidóniával.

Szenka József megkérdezte Farkas Szidóniát, hogy mit gondol, mennyire tudnának együtt
dolgozni Fülöp Gergellyel, amennyiben megválasztanák a bizottság vezetői posztra. Farkas
Szidónia elmondta, hogy nem beszéltek még a munka felosztásáról, de jól tudnak együttműködni,
eddig is sikerült mind kettejük közt, mind Bányász Gáspárral kiegészítve.
Fülöp Gergely visszatért a terembe. (21:24)
8.4.2.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Fülöp Gergely legyen a Szociális Bizottság
vezetője?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-040/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.5. Rendezvény Bizottság vezető
Rendezvény Bizottság vezetői posztra pályázatot adott le: Richter Kristóf.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.5.1. Pályázatok ismertetése

Richter Kristóf elmondta, hogy ez a negyedik éve rendezvényszervezés terén, két évig KRB
tagként, az előző GHK ciklusban pedig a Rendezvény Bizottság vezető helyettesként és Szponzor
Csoport vezetőként foglalkozott a gazdasági és operatív feladatokkal. Szénási András mellett az
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előző félévben részt vett már a KRB vezetésében, tehát erre is van rálátása, így kész koncepcióval
tudott előállni az elkövetkező évi fejlesztésekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy örülne, hogy ha a
képviselet megszavazná Rendezvény Bizottság vezetőnek.
8.5.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Richter Kristóf elhagyta a termet. (21:28)
8.5.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lukács Bálint elmondta, hogy bár az előző éves bizottság vezető, Szénási András nincs jelen az
ülésen, de ő, mint Gazdasági Bizottság vezető, illetve korábban, mint Rendezvény Bizottság vezető
dolgozott Richter Kristóffal az előző években. Alkalmasnak tartja Richter Kristófot a pozícióra,
elmondta, hogy az elmúlt egy év képviselői lét alatt nagyon sokat változott, fejlődött Richter
Kristóf, szeretné kérni a képviseletet, hogy támogassa a jelöltet.

Lántzky Anna megkérdezte Modrovics Gergőt, hogy a KRB-ben mit gondolnak Richter
Kristófról. Modrovics Gergő elmondta, hogy a KRB örömmel fogadta, hogy feltehetően ő lesz a
következő KRB vezető. Az elmúlt egy évben vezetőhelyettesként vett részt a munkában, és látszott,
hogy az általa elvégzett feladatok nagyban megkönnyítették a vezető munkáját, aminek
köszönhetően minden rendezvény gördülékenyen lezajlott. Elmondta, hogy a KRB támogatja

Richter Kristófot.
Richter Kristóf visszatért a terembe. (21:31)
8.5.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Richter Kristóf legyen a Rendezvény
Bizottság vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-041/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.6. Gazdasági referens és Gazdasági Bizottság vezető
8.6.1. Gazdasági referens
Gazdasági referens posztra pályázatot adott le: Lukács Bálint.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.6.1.1.

Pályázatok ismertetése

Lukács Bálint elmondta, hogy reméli, hogy a jelen lévők tudják, hogy ő volt egy évig a gazdasági
referens. Ezalatt az egy év alatt, úgy gondolja, hogy sikerült teljesen beletanulni a feladatok
ellátásába, és a hallgatói képviseleti gazdálkodás minden oldalát és módszerét megismernie. Ezt
szeretné most folytatni, szeretné a meglévő tudásával és kapcsolataival segíteni a GHK-t. A jövőbeli
terveivel kapcsolatban elmondta, hogy szeretné megreformálni a Gazdasági Bizottság működését,
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szeretne több tagot bevonni a munkába, akiknek szeretné átadni az eddig megszerzett tudását.
Elmondta, hogy véleménye szerint általánosságban az elmúlt egy évben nem haladt sokat előre ez
a terület, illetve szeretné, hogy minden képviselő tisztában legyen a gazdasági alapokkal és
lehetőségekkel.

Kántor Tamás elmondta, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a tudásátadásra.
8.6.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Lukács Bálint elhagyta a termet. (21:36)
8.6.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Endrész Roland megkérdezte, hogy van-e, aki érdeklődik a gazdasági terület iránt, mint
lehetséges utánpótlás. Lántzky Anna elmondta, hogy akár az újonnan bekerülő képviselők is
érdeklődhetnek, illetve, hogy ez a következő hetekben fog kiderülni.

Lukács Bálint visszatért a terembe. (21:37)
8.6.1.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Lukács Bálint legyen a gazdasági referens?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-042/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.6.2. Gazdasági Bizottság vezető

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
gazdasági referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-043/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Gazdasági Bizottság vezetője Lukács Bálint lett.
8.7. PR Bizottság vezető
PR Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Emődi Gergő.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.7.1. Pályázatok ismertetése

Emődi Gergő elmondta, hogy motivációját és tapasztalatait hosszasan taglalta a pályázatában. PR
területhez már a legelső BME Nyílt Napon sikerült csatlakoznia, hiszen már gólyaként segítette a
hallgatói képviselet munkáját a leendő gólyák tájékoztatásával, mint ipari termék- és formatervező
mérnök hallgató. Elmondta, hogy Farkas Szidóniával együttműködve szeretné átvenni a PR
bizottság munkáját, és a terméktervező szakot is szeretné népszerűsíteni.
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8.7.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Emődi Gergő elhagyta a termet. (21:41)
8.7.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Endrész Roland megkérdezte, hogy valóban egy reklámcégnél dolgozik-e. Lántzky Anna
elmondta, hogy erről Emődi Gergőtől érdeklődjön.
Szili Ákos elmondta, hogy támogatja a jelöltet.
Lántzky Anna elmondta, hogy ismeri Emődi Gergőt, amióta az egyetemre jár, kreatív
személyiségnek gondolja és sok jó ötlete van, ez a PR bizottság hasznára válhat.

Emődi Gergő visszatért a terembe. (21:43)
Lántzky Anna megkérdezte, hogy valóban egy reklámcégnél dolgozik-e. Emődi Gergő elmondta,
hogy projektmenedzser pozícióban dolgozik egy dizájn cégnél. Ennek része rendezvények
lebonyolításában is részvétel, főként dekoráció terén. Elmondta, hogy egyre inkább menedzseri
feladatokba is bevonják. Kántor Tamás megkérdezte, hogy mennyit dolgozik. Emődi Gergő
elmondta, hogy elég rugalmas a munkaideje, próbálja beosztani az idejét, hogy mindenre megfelelő
időt tudjon szánni.
8.7.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Emődi Gergő legyen a PR Bizottság
vezető?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-044/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.8. Kari Rendezvény Bizottság vezető

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Rendezvény Bizottság vezetője
a mindenkori Rendezvény Bizottság vezetője legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
8.8.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-045/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Rendezvény Bizottság vezetője Richter Kristóf lett.
8.9. Szponzor Csoport vezető
A Szponzor Csoport vezető posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Emődi Gergő.
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Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.9.1. Pályázatok ismertetése

Emődi Gergő elmondta, hogy műsorvezető is volt a Gépészkaron, látta a rendezvények összes
oldalát. Szívesen dolgozna együtt Richter Kristóffal, a Szponzor Csoport korábbi vezetőjével.
8.9.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Emődi Gergő elhagyta a termet. (21:48)
8.9.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Tóth Ákos elmondta, hogy a PR és szponzor keresés területek jó, ha közelednek egymáshoz.
Támogatja, hogy egy ember fogja össze a két területet.

Lántzky Anna elmondta, hogy cél a Szponzor Csoport kibővítése, hogy ne csak egy-két ember
végezze a szükséges feladatokat. Amennyiben bárki szeretne ezzel foglalkozni, jelezze.

Richter Kristóf elmondta, hogy az előző éves tevékenység alapján a KRB tagjaival már van
koncepciója, hogyan lehetne összekapcsolni a GHK-t, KRB-t és a Szponzor Csoportot. Elmondta,
hogy támogatja Emődi Gergőt.

Lukács Bálint elmondta, hogy örül annak, hogy Emődi Gergővel lehetőség nyílik arra, hogy
felfrissüljön a szponzor keresés, és a PR területtel összefonódjon. Reméli, hogy minél több
szponzort sikerül majd szerezni.

Emődi Gergő visszatért a terembe. (21:50)
8.9.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Emődi Gergő legyen a Szponzor Csoport
vezető?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-046/VIII./2019-2020. számú határozat)

Okolicsányi Péter Keve elhagyta a termet. (21:55)
Lántzky Anna 20 perces szünetet rendelt el az ülésen. (21:55)
Az ülés folytatódott. (22:15)
8.10.

Külügyi referens

Külügyi referens posztra pályázatot adott le: Agócs Norbert.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
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8.10.1. Pályázatok ismertetése

Agócs Norbert elmondta, hogy azért jelentkezett a posztra, mert sok terület érdekli a HK-ban,
például a tanulmányi ügyek, és szeretne minél jobban beletanulni az elvégzendő feladatokba. Mivel
a külügyi területtel foglalkozók leterheltsége időszakos, ezért elegendő ideje maradna segíteni Tóth
Ákos munkáját a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban. Elmondta, hogy német nyelvű képzésen
vesz részt, így első kézből tapasztalhatja az idegen nyelvű képzéssel kapcsolatos feladatokat,
problémákat.
8.10.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy a külügyi referens feladatai közé tartozik az Erasmus pályázatok
bírálása mellett a külföldi hallgatók tájékoztatása és érdekképviselete is.

Agócs Norbert elhagyta a termet. (22:20)
8.10.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Szenka József elmondta, hogy az előző ciklusban ő töltötte be ezt a posztot, és próbálta átadni
Agócs Norbertnek a tudását. Az Erasmus pótpályázatok bírálását is együtt végezték, lelkesnek
látta a pályázót, és véleménye szerint megfelelően el tudná látni a rá háruló feladatokat.

Lántzky Anna elmondta, hogy szerinte is lelkes és kérte a képviseletet, hogy támogassa a pályázót.
Agócs Norbert visszatért a terembe. (22:21)
8.10.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a külügyi referens?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-047/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.11.

Sportreferens

A sportreferens vezető posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Remete Solt.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Modrovics Gergő megkérdezte, hogy pontosan milyen feladattal jár a sportreferensi poszt
betöltése. Lántzky Anna megkérte Bányász Gáspárt, hogy számoljon be, mint előző
sportreferens. Bányász Gáspár elmondta, hogy a GSSZO-val való kapcsolattartás, sport jellegű
rendezvények szervezése mind sport és gazdasági téren alkotják a referens fő feladatát. Elmondta,
hogy a Gazdasági Bizottsággal szoros együttműködés szükséges. Elmondta, hogy a kollégiumi
konditermeket a GSSZO kezeli, ezért közvetve ezért is felelős a sportreferens, ő a kapcsolattartó
az EHK felé.

Tóth Ákos elmondta, hogy a korábbi években Gépész Jeges Estet is a sportreferens szervezte.
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Lukács Bálint elmondta, hogy van több sporttal kapcsolatos feladat, ami inkább a gazdasági
területhez kapcsolódik, de alapvetően a hallgatói sportélet támogatása a feladata a sportreferensnek.
Elmondta, hogy ez egy olyan terület, ami szerinte az elmúlt években nem fejlődött, tehát egy lelkes
jelentkező itt is komoly fejlesztéseket érhet el.
Ezután nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.11.1. Pályázatok ismertetése

Remete Solt elmondta, hogy az egyetemi évei előtt aktívan sportolt, 3 sportágban is válogatott
versenyző volt, ezt nagyon szerette, de egyetem mellett erre nem maradt ideje. Amennyiben van rá
lehetősége, akkor szeretne ismét sporttal foglalkozni, akár sportreferensként.
8.11.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Remete Solt elhagyta a termet. (22:27)
8.11.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lántzky Anna elmondta, hogy szerinte ez egy jó poszt kezdő képviselőknek arra, hogy megismerje
a hallgatói képviselői feladatok jellegét, és még gazdasági dolgokba is bele tud látni.

Remete Solt visszatért a terembe. (22:28)
8.11.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Remete Solt legyen a sportreferens?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-048/VIII./2019-2020. számú határozat)
8.12.

Utánpótlásképzés felelős

Az utánpótlásképzés felelős posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Szili Ákos.

Emődi Gergő megkérdezte, hogy hogy pontosan milyen feladattal jár az utánpótlásképzés felelős
poszt betöltése. Szili Ákos elmondta, hogy a Gólyatanács vezetése, koordinálása a feladat.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.12.1. Pályázatok ismertetése

Szili Ákos elmondta, hogy tavaly is részt vett az utánpótlásképzésben, idén már elkezdték a
Gólyatanács foglalkozásokat, kettő már le is zajlott. Úgy gondolja, hogy jó társaság lesz a mostani
gólyatanács tagokból is. Előző évben is fejlesztetettek a Gólyatanács menetén, úgy gondolja, idén
még akár a tavalyit is túl tudják szárnyalni.
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8.12.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy már el is kezdte Szili Ákos szervezni az idei Gólyatanácsot, kérte
a képviseletet, hogy támogassa a jelöltet.

Szili Ákos elhagyta a termet. (22:32)
8.12.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Endrész Roland mondta, hogy megerősíti, hogy támogassa a képviselet a jelöltet. Elmondta, hogy
előző évben Kántor Tamással és Tóth Amandával együtt Szili Ákos is jól átadta a tudását és
felkészítette a gólyatanácsosokat.

Szili Ákos visszatért a terembe. (22:33)
8.12.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Szili Ákos legyen az utánpótlásképzés
felelős?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-049/VIII./2019-2020. számú határozat)

9. EHK külső bizottságaiba delegált tagok
Lántzky Anna javasolta, hogy az EHK külső bizottsági delegáltjai az adott területhez kötődő kari
referensek legyenek. Kollégiumi területen indítványozta, hogy az EHK Külső Kollégiumi
Bizottsági delegált a mindenkori GHK Kollégiumi Bizottság vezető legyen. Az Egyetemi Szociális
Bizottságba indítványozta, hogy a mindenkori szociális referens kerüljön delegálásra. Megkérdezte,
hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
9.1.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-050/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében az EHK Külső Oktatási Bizottságába Tóth Ákos, Külső Kollégiumi
Bizottságába Okolicsányi Péter Keve, Külső Pályázati Bizottságába Tóth Levente, Külső
Szociális Bizottságába Farkas Szidónia, Külső Gazdasági Bizottságába Lukács Bálint,
Hallgatói Sport Bizottságába Remete Solt, az Egyetemi Szociális Bizottságba Farkas Szidónia
került delegálásra.
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10. Kari Bizottságok delegáltjai
10.1.

Kari Tanulmányi Bizottság

10.1.1. Rendes tagok
A helyszínen jelentkeztek: Tóth Ákos, Szenka József és Agócs Norbert.

Lukács Bálint megkérdezte, hogy Szenka József mivel kiutazik Erasmus pályázat keretein belül
külföldre, nem okoz-e nehézséget a feladatok ellátása. Szenka József elmondta, hogy a
kommunikáció jelentős része e-mailen és Tóth Ákoson keresztül zajlik, ezért nem okozna
problémát. Tóth Ákos elmondta, hogy a TVSZ módosulása miatt a KTB döntések jelentős része
csak egy hallgatói tagot és egy oktatói tagot érint.
10.1.1.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Tanulmányi Bizottság
tagságára? Elmondta, hogy maximálisan 3 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:




Agócs Norbert: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Szenka József: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Tóth Ákos: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Agócs Norbert, Szenka József és Tóth Ákos lettek a Kari
Tanulmányi Bizottság tagjai.
(GHK-051/VIII./2019-2020. számú határozat)
10.1.2. Póttagok

Szenka József elmondta, hogy amennyiben lenne a bizottságnak ülése, és valaki nem ér rá a rendes
tagok közül, abban az esetben a póttag képviselheti a hallgatókat.

Lukács Bálint javasolta, hogy a KTB póttagjai a mindenkori GHK elnök és a két alelnök legyen.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
10.1.2.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-052/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Tanulmányi Bizottság póttagjai Kántor Tamás, Lántzky Anna és
Tóth Levente lettek.
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10.2.

Gazdasági Bizottság

Lukács Bálint elmondta, hogy előző évben egy ülést tartott a bizottság, ahol a kari költségvetést
tárgyalták. Javasolta, hogy a Gazdasági Bizottság hallgatói tagjai a GHK mindenkori elnöke és
gazdasági referense legyen.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
10.2.1.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-053/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Gazdasági Bizottságba Lántzky Anna és Lukács Bálint kerültek
delegálásra.
10.3.

Kari Kreditátviteli Bizottság

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Kreditátviteli Bizottság hallgatói
tagja a GHK mindenkori tanulmányi referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
10.3.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-054/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Kreditátviteli Bizottságba Tóth Ákos került delegálásra.
10.4.

Oktatási Bizottság

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában az Oktatási Bizottság hallgatói tagjai a
GHK mindenkori elnöke és tanulmányi referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
10.4.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-055/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében az Oktatási Bizottságba Lántzky Anna és Tóth Ákos kerültek
delegálásra.
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10.5.

Kari Tudományos Diákköri Bizottság

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Kari Tudományos Diákköri Bizottság
hallgatói tagjai a GHK mindenkori elnöke és ösztöndíj referense legyen. Egyéb javaslat nem
érkezett.
10.5.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-056/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Tudományos Diákköri Bizottságba Lántzky Anna és Tóth
Levente kerültek delegálásra.
10.6.

Tudományos Bizottság

A helyszínen jelentkezett: Tóth Levente.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
10.6.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Levente legyen a Tudományos
Bizottság tagja.
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-057/VIII./2019-2020. számú határozat)
10.7.

Kari Fegyelmi Bizottság

Emődi Gergő megkérdezte, hogy pontosan milyen feladattal jár a bizottsági tagság. Lántzky
Anna elmondta, hogy a hallgatói fegyelmi tárgyalásokon szükséges képviselni a hallgatók érdekeit.
A helyszínen jelentkeztek: Bányász Gáspár, Emődi Gergő és Lántzky Anna.
10.7.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Fegyelmi Bizottság tagságára?
Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:




Bányász Gáspár: 7 igen, 1 nem, 4 tartózkodás, 2 érvénytelen
Emődi Gergő: 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
Lántzky Anna: 7 igen, 2 nem, 4 tartózkodás, 1 érvénytelen

A GPK HÖK SZMSZ 2. számú melléklet 14.§ 4.) bekezdése alapján az azonos szavazatot kapott
pályázókról külön listás szavazást kell tartani.
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A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Bányász Gáspár: 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodás
Lántzky Anna: 5 igen, 4 nem, 5 tartózkodás

A szavazás értelmében Emődi Gergő és Bányász Gáspár lettek a Kari Fegyelmi Bizottság
tagjai.
(GHK-058/VIII./2019-2020. számú határozat)
10.8.

Kari Informatikai Bizottság

Tóth Ákos elmondta, hogy keddenként havonta egyszer tart ülést a bizottság 14 és 16 óra közt.
Az üléseken beszélik meg a kar informatikai stratégiáját. Az elmúlt időszakban a Moodle rendszer
tesztjellegű bevezetéséről tárgyaltak. Szó esett továbbá a különböző szoftverekről, illetve
workshopot is tartottak.
A helyszínen jelentkezett: Farkas Szidónia és Modrovics Gergő.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
10.8.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Informatikai Bizottság
tagságára? Elmondta, hogy maximálisan 2 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Farkas Szidónia: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Modrovics Gergő: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Farkas Szidónia és Modrovics Gergő lettek a Kari Informatikai
Bizottság tagjai.
(GHK-059/VIII./2019-2020. számú határozat)

11. Kari Tanács tagok
Lántzky Anna elmondta, hogy a Kari Tanácsba 7 főt delegál a GHK.
Kántor Tamás elmondta, hogy itt születnek a Gépészmérnöki Kar legfontosabb döntései. Az
ülések csütörtökön szoktak lenni 14:00-tól a K épület Rektori Tanácstermében.
A helyszínen jelentkezett: Kántor Tamás, Lántzky Anna, Lukács Bálint, Richter Kristóf, Szili
Ákos, Tóth Ákos és Tóth Levente.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
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11.1.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Kari Tanács tagságára? Elmondta,
hogy maximálisan 7 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:








Kántor Tamás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Lántzky Anna: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Lukács Bálint: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Richter Kristóf: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Szili Ákos: 13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Tóth Ákos: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tóth Levente: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Kántor Tamás, Lántzky Anna, Lukács Bálint, Richter Kristóf, Szili
Ákos, Tóth Ákos és Tóth Levente lettek a Kari Tanács tagjai.
(GHK-060/VIII./2019-2020. számú határozat)

12. További posztok
12.1.

Hallgatói Iroda vezetője

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

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
12.1.1. Pályázatok ismertetése

Fülöp Gergely elmondta, hogy a Szociális Bizottság vezetői poszt mellett szívesen lemond a
megpályázott posztról.

Tóth Levente elmondta, hogy mivel jár a poszt. Elmondta, hogy a projektorok, padok
kölcsönzésével, takarítás és ügyelet beosztásával kell foglalkozni.

Richter Kristóf elmondta, hogy az iroda festésének befejezése is a feladatok közé fog tartozni.
Remete Solt elmondta, egyeztetett Tóth Leventével a poszttal járó feladatokkal kapcsolatban, és
úgy gondolta, hogy ez megfelelő poszt egy kezdő képviselő számára.
12.1.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy véleménye szerint Fülöp Gergelynek a Szociális Bizottság
vezetése mellett lehet, hogy túl nagy leterheltséget jelentene a Hallgatói Iroda vezetése.

Fülöp Gergely és Remete Solt elhagyták a termet. (23:13)
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12.1.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek távollétében.

Fülöp Gergely és Remete Solt visszatértek a terembe. (23:14)
12.1.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a Hallgatói Iroda vezetői poszt
betöltésére? Elmondta, hogy maximálisan 1 igen szavazatot lehet leadni a titkos, listás szavazás
során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:



Fülöp Gergely: 0 igen, 2 nem, 12 tartózkodás
Remete Solt: 13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Remete Solt lett a Hallgatói Iroda vezetője.
(GHK-061/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.2.

Honlap főszerkesztő

Az honlap főszerkesztő posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Hepp Ádám.

Lántzky Anna elmondta, hogy a honlap főszerkesztő feladata elsősorban nem a hírek megosztása,
hanem a honlap szerkezetének kezelése.
12.2.1. Pályázatok ismertetése

Hepp Ádám elmondta, hogy a Káténak is van honlapja, így valamennyi tapasztalata van
honlapszerkesztés terén. Elmondta, hogy fontosnak tartja a megfelelő honlapot, hiszen ez az a
felület, amit a hallgatók folyamatosan látnak.

Lukács Bálint hangsúlyozta, hogy nem kommunikáció lesz a feladat, hanem a honlap kezelése,
karbantartása.
12.2.2. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Hepp Ádám legyen a honlap főszerkesztő.
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-062/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.3.

Emlékeztetővezető

Az emlékeztetővezető posztra pályázatot adott le: Endrész Roland.

Emődi Gergő megkérdezte, hogy pontosan milyen feladatokkal jár az emlékeztetővezetői poszt
betöltése. Kántor Tamás elmondta, hogy a GHK üléseiről emlékeztetőt szükséges készíteni, ami
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tartalmazza a megvitatott témákat, elhangzott érveket, illetve a határozatokat. Ezek az emlékeztetők
a GHK honlapján megtalálhatók.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
12.3.1. Pályázatok ismertetése

Endrész Roland elmondta, hogy minden ülésen jegyzetet készít az ott elhangzottakról. Elmondta,
hogy már megkérdezte Tóth Leventét, hogy hogyan érdemes emlékeztetőt készíteni.
12.3.2. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen az
emlékeztetővezető.
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-063/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.4.

Szakkollégiumi kapcsolattartó

12.4.1. Posztok közös kezelése

Kántor Tamás javasolta, hogy a három szakkollégiumnak egy személy legyen a kapcsolattartója.
Egyéb javaslat nem érkezett.
12.4.1.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-064/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.4.2. Kapcsolattartó
A szakkollégiumi kapcsolattartó posztra pályázatot adott le: Bányász Gáspár.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
12.4.2.1.

Pályázatok ismertetése

Bányász Gáspár elmondta, hogy azért szeretne szakkollégiumi kapcsolattartó lenni, mert a GSZK
és a GLSZ vezetőségének is jelentős részét évfolyamtársai alkotják, emiatt több emberrel közülük
személyes kapcsolata is van. Előzőleg egyeztetett ezen szakkollégiumokkal, ami alapján szívesen
dolgozna velük és segítené a munkájukat annak érdekében, hogy a szakkollégiumok és a GHK
között gördülékenyebb legyen a kapcsolattartás és a segítségnyújtás.
12.4.2.2.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen a szakkollégiumi
kapcsolattartó.
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A GHK titkos szavazáson 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-065/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.5.

Öntevékenyköri kapcsolattartó

A szakkollégiumi kapcsolattartó posztra pályázatot adott le: Bányász Gáspár.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
12.5.1. Pályázatok ismertetése

Bányász Gáspár elmondta, hogy hasonlónak tartja a feladatot a szakkollégiumi kapcsolattartó
feladataival. Előző évben is ő vállalta ezt a posztot, akkor nem sikerült maradéktalanul ellátnia,
viszont felszabadultak erőforrásai, ezért szívesen foglalkozna az öntevékeny körökkel újult erővel.
Amennyiben más is szeretne bekapcsolódni a munkába, azt szívesen fogadná.
12.5.2. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bányász Gáspár legyen az öntevékenyköri
kapcsolattartó.
A GHK titkos szavazáson 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-066/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.6.

Szintfelelősök koordinátora

A szintfelelősök koordinátora posztra pályázatot adott le: Endrész Roland.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
12.6.1. Pályázatok ismertetése

Endrész Roland elmondta, hogy már korábban egyeztetett Okolicsányi Péter Kevével a
poszthoz kapcsolódó feladatokról, és azokat örömmel elvégezné.
12.6.2. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Endrész Roland legyen a szintfelelősök
koordinátora.
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-067/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.7.

HK alumni felelős

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a HK alumni felelős a GHK mindenkori
elnöke legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
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

34 / 37. oldal

12.7.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-068/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a HK alumni felelős Lántzky Anna lett.
12.8.

Szakfelelősök, Szakbizottsági tagok

12.8.1. Mechatronika szakfelelős, Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag
A posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Agócs Norbert.
12.8.1.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a mechatronika
szakfelelős, illetve a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsági tagja.
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-069/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.8.2. Energetika szakfelelős, Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag
A posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Modrovics Gergő.
12.8.2.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Modrovics Gergő legyen az energetika
szakfelelős, illetve az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tagja.
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-070/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.8.3. Ipari termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés Szakbizottsági
tag
A posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Emődi Gergő.
12.8.3.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Emődi Gergő legyen az ipari termék- és
formatervező szakfelelős, illetve az Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés Szakbizottsági
tagja.
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-071/VIII./2019-2020. számú határozat)
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12.8.4. Gépészmérnök szakfelelős, Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tag
A posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Tóth Ákos.

Kántor Tamás elmondta, hogy az épületgépészeti és gépészeti eljárástechnikai MSc képzéssel,
valamint a Mechanical engineering modelling MSc képzéssel kapcsolatos feladatok ellátása is ezen
felelős dolga.
12.8.4.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tóth Ákos legyen a gépészmérnök
szakfelelős, illetve a Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tagja.
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-072/VIII./2019-2020. számú határozat)
12.9.

Esélyegyenlőségi koordinátor

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában az esélyegyenlőségi koordinátor a GHK
mindenkori szociális referense legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
12.9.1. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-073/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében az esélyegyenlőségi koordinátor Farkas Szidónia lett.
12.10. Tanszéki kapcsolattartók

Lántzky Anna javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a tanszéki kapcsolattartók a GHK
mindenkori KTB tagjai legyenek. Egyéb javaslat nem érkezett.
12.10.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a korábban vázolt javaslatot?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-074/VIII./2019-2020. számú határozat)
A szavazás értelmében a tanszéki kapcsolattartók Agócs Norbert, Szenka József és Tóth Ákos
lettek.
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13. Fegyelmi felelősök
Bányász Gáspár elmondta, hogy emlékei szerint Okolicsányi Péter Keve az előző fegyelmi
felelős választáskor kérte, hogy minden megválasztott fegyelmi felelős rendelkezzen tapasztalattal
a kollégisták lakcímkártyájának ellenőrzésében.
A GHK tagjai megegyeztek, hogy a már meglévő fegyelmi felelősöknek is újra kell jelentkezni a
pozícióért.
A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár, Emődi Gergő, Farkas Szidónia, Fülöp Gergely,
Gulácsi Balázs, Kántor Tamás, Lukács Bálint, Radácsi Kristóf, Remete Solt és Szili Ákos.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Agócs Norbert jelölte Okolicsányi Péter Kevét.
13.1.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki melyik jelentkezőt támogatja a fegyelmi felelősi poszt betöltésére?
Elmondta, hogy a leadott igen szavazatoknak nincs maximuma a titkos, listás szavazás során.
A titkos, listás szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben:












Bányász Gáspár: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Emődi Gergő: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Farkas Szidónia: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Fülöp Gergely: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Gulácsi Balázs: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Kántor Tamás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Lukács Bálint: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Okolicsányi Péter Keve: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Radácsi Kristóf: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Remete Solt: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Szili Ákos: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A szavazás értelmében Bányász Gáspár, Emődi Gergő, Farkas Szidónia, Fülöp Gergely,
Gulácsi Balázs, Kántor Tamás, Lukács Bálint, Radácsi Kristóf, Remete Solt és Szili Ákos
lettek fegyelmi felelősök.
(GHK-075/VIII./2019-2020. számú határozat)
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14. Egyebek
14.1.

Kari Tanács ülés helyettesítés

Lántzky Anna elmondta, hogy rajta kívülálló okok miatt nem tud részt venni a következő Kari
Tanács ülésen. Megkérdezte, ki az, aki vállalná helyette a részvételt, Szenka József jelentkezett a
feladatra.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari Tanács 2019. október 3-i ülésén
Lántzky Annát Szenka József helyettesítse?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-076/VIII./ 2019-2020. számú határozat)
14.2.

Egyebek

Fülöp Gergely megkérdezte, hogy szavazati jog nélkül részt vehet-e a KSZB és ESZB ülésein.
Bányász Gáspár elmondta, hogy amennyiben minden alkalommal előre jelzik a szándékot, és
meghívást kap, igen.

Lántzky Anna elmondta, hogy hamarosan küldi a kezdeti teendőkről szóló tájékoztató e-mailt.
Elmondta, hogy a bizottságok vezetői gondolkodjanak bizottság vezető helyettes személyekben.
Felhívta a figyelmet a bizottsági ülések rendszeres megtartására. Elmondta, hogy a következő napon
este 21:00-tól a PR Bizottság és a Szponzor Csoport közös ülést tart.

Modrovics Gergő elmondta, hogy az ülés folyamán mindenki elmondta, hogy milyen motivációja
van a hallgatói képviseleti léthez. Elmondta, hogy őt Richter Kristóf kereste meg, hogy
jelentkezzen a GHK-ba, és segítsen neki a Rendezvény Bizottság és a KRB vezetésében. Elmondta,
hogy a rendezvényeken kívül más területek is érdeklik, szívesen beszélget majd az adott területeken
tapasztalt emberekkel, hogy sikerüljön belelátnia a GHK minden feladatába.
Ülés vége: 0:05
A következő ülés várható időpontja: 2019. október 8. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2019. október 1.

………………………..…………..
Kántor Tamás
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