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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. október 8-án tartott rendes üléséről
Képviselő neve
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb
Az ülést Lántzky Anna távollétében Kántor Tamás, a GHK alelnöke vezeti.

Kántor Tamás 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.

Kántor Tamás előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Vezetői beszámoló
1.1. A Grafikus Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása
1.2. A Senior Gárda leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása
1.3.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 8-i)

1.4.

Javaslat Tanácsadó Testület tagok és elnök felkérésére
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2.

EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (október 3-i)

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság

5.

Ösztöndíj Bizottság
5.1.

6.

Beszámoló a pályázati kiírások állásáról

Szociális Bizottság
6.1.

7.

Beszámoló az Egyetemi Szociális Bizottság üléséről

Gazdasági bizottság
7.1.

Gazdasági beszámoló a Gólyahajóról

7.2.

Gólyabál költségvetés tervezete

7.3.

Öntevékeny körök támogatási pályázata

8.

Rendezvény Bizottság
8.1.

Beszámoló a Gólyabál szervezéséről

8.2.

Beszámoló a BME Nyílt Nap szervezéséről

8.3.

Rendezvény Bizottság vezetőhelyettes választás

8.4.

Egyebek

9.

PR Bizottság

10.

Iroda

11.

Szakkollégiumi beszámoló

12.

Egyebek

Kántor Tamás 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-077/IX./2019-2020. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1. A Grafikus Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása

Sárközi Nóra beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Grafikus Kör élén.
Elmondta, hogy szeretné megköszönni az elmúlt év közös munkáját és szeretné átadni a kör
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vezetését Volyák Zsófiának. Továbbá megkérte a GHK-t, hogy a továbbiakban a kéréseket,
igényeket e-mailben közölje a Grafikus Körrel.

Volyák Zsófia beszámolt arról, hogy szeretné folytatni az előző vezető munkásságát, emellett
igyekszik a kör hiányosságain dolgozni, javítani. Több nyitott foglalkozást szeretne tartani, melyeket
nem csak a kör tagjai látogathatnak majd.

Kántor Tamás megköszönte Sárközi Nóra eddigi munkáját és sok sikert kívánt Volyák
Zsófiának.
Sárközi Nóra és Volyák Zsófia elhagyták az ülést. (20:13)
1.2. A Senior Gárda leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása

Kakucska Kornél beszámolt az elmúlt egy év munkásságáról, valamint megköszönte a GHK-val
folytatott közös munkát. Elmondta, hogy szeretné átadni a kör vezetését Dézsi Tamásnak.
Dézsi Tamás elmondta, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a gólyákra, valamint reméli,
hogy az együttműködés a GHK-val továbbra is olyan lesz, mint eddig.

Kántor Tamás megköszönte Kakucska Kornél eddigi munkáját és sok sikert kívánt Dézsi
Tamásnak.
Dézsi Tamás és Kakucska Kornél elhagyták az ülést. (20:18)
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Volyák Zsófia legyen a Grafikus Kör új
vezetője?

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-078/IX./2019-2020. számú határozat)

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Dézsi Tamás legyen a Senior Gárda új
vezetője?

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-079/IX./2019-2020. számú határozat)
1.3. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 8-i)

Lántzky Anna távollétében a Dékáni Tanácson Szili Ákos, a GHK EHK-delegáltja vett részt.
Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•

A GPK portálrendszere fejlesztés alatt áll.
A Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv feltöltésre került a Neptun rendszerbe.

•

Szabó Tibor szeretne megkérni egy képviselőt a GHK-ból, hogy segédkezzen neki a pécsi
nyílt nap lebonyolításában november 21-én. Szili Ákos ismertette az ellátandó feladatot,
majd megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki lenne az, aki szívesen vállalná a feladatot. Emődi
Gergő jelentkezett a feladat ellátására.
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•
•

A mechatronikai mesterképzés angol nyelven is elérhetővé fog válni.
A TDK jelentkezési határidejét meghosszabbították két héttel az alacsony jelentkezői
létszám miatt.

1.4. Javaslat Tanácsadó Testület tagok és elnök felkérésére

Kántor Tamás elmondta, hogy a Tanácsadó Testület tagjait és elnökét a GHK javaslata alapján az
elnök kéri fel az alakuló üléstől számított két héten belül.

Kántor Tamás javaslatot tett tagok személyére. A javasolt személyek: Hegyi Bence, Heszler
András, Kovalovszki Máté, Kun Levente, Nagy Edit, Perger Dávid, Szaller Ádám, Tóth
Amanda,Varró Gergő ésVigh Miklós.
Kántor Tamás javaslatot tett az elnök személyére. A javasolt személy: Tóth Amanda.
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Lántzky Anna a felsorolt személyeket
kérje fel a TAT tagjainak?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-080/IX./2019-2020. számú határozat)

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Lántzky Anna Tóth Amandát kérje fel a
TAT elnöki pozíciójának betöltésére?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-081/IX./2019-2020. számú határozat)

2. EHK beszámoló
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (október 3-i)

Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•
•

A hallgatói normatíva osztása korrigálva lett.
A MISZISZ és a KHK együttműködésének tárgyalásáról esett szó.
Szükségessé fog válni a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi megszerzése az egyetemekre
való jelentkezéshez. A törvény még módosításra kerülhet. Kántor Tamás felvetett néhány
a törvény bevezetése esetén felmerülő problémát. Szili Ákos elmondta, hogy az említett
törvény több problémát is felvet, azonban érdemben nem tárgyalható, míg a törvény
kidolgozásra nem kerül. Lukács Bálint felvetette, hogy további problémát jelent, hogy
információi szerint az emelt szintű érettségit nem szükséges felvételi tárgyból elvégezni.

•

MVM okosbútor pályázatra jelentkezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem.

•
•

Az egyetem kollégiumaiban 40-50 üres hely van a KEFIR rendszere szerint.
Egységesíteni szeretnék a kártyarendszert a kollégiumokban a kollégiumok gondnokainak
bevonásával.
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•
•

Az Önkéntes Napon megrendezésre kerül a Duna-parti szemétszedés.
Versenyt hirdettek a Duna-parti szemétszedés keretein belül, melynek értelmében az
arányaiban legtöbb embert beszervező egyetemi kar jutalomban részesül a Hankook
jóvoltából.

•
•

HÖOK vezetőképző hétvége kerül megszervezésre november 14-től 18-ig.
Szeretné megtárgyalni a GHK-val az EHK új elnökének megválasztásának helyzetét.
Szili Ákos elmondta, hogy erre a pozícióra legalkalmasabb személynek Horváth Bálintot
tartja.
Kántor Tamás, Lukács Bálint, Szili Ákos, és Tóth Ákos Horváth Bálint vezetői
erényeiről és elnöknek való alkalmasságáról tájékoztatták a képviseletet.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos beszámolt a Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv véleményezése során felmerült
problémákról.

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•

Elbírálásra kerültek az saját hibából tévesen felvett tárgyak orvoslására leadott kérvények.

•

A saját hibán kívüli tévesen felvett tárgyak orvoslására leadott kérvények bírálására
túlságosan kevés idő állt rendelkezésére.

4. Kollégiumi Bizottság
Endrész Roland elmondta a következőket:
•

Aktualizálta A Kármán Tódor Kollégium plakát elhelyezési rendjét. Az említett
dokumentum szerint a GHK szankcionálná az öntevékeny köröket a szabályok megsértése
esetén. Ennek részleteit következő ülésen tárgyalja meg a GHK.

•

Hamarosan megrendezésre kerül a szintfelelősök gyűlése.

Endrész Roland megkérdezte, hogy van-e új javaslat a szintfelelősök jutalmazására?
Kántor Tamás javasolta Kollégiumi Bizottsági ülés megrendezését a szintfelelősök jutalmazásával,
motiválásával kapcsolatban.

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy Radácsi Kristóf intézkedik az üres kollégiumi helyek
feltöltésével kapcsolatban.
Lukács Bálint kérdezett a HK tömb bejárati ajtajának javításával kapcsolatban. Okolicsányi
Péter Keve elmondta, hogy az ajtó hamarosan javításra fog kerülni.
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5. Ösztöndíj Bizottság
5.1. Beszámoló a pályázati kiírások állásáról

Tóth Levente ismertette a pályázati kiírások helyzetét:
•
•
•
•

Általános tájékoztatást adott a teljesítmény alapú ösztöndíjakról.
A HSZI által elfogadottnak tekinthetők a kiírások.
A kiírásokat egy tanévre előre kell elkészíteni. A tartalma nem, csak a benne szereplő
időpontok változtathatók.
Közéleti ösztöndíj pályázati kiírás:
o Nem adódott olyan probléma a kiírással kapcsolatban, mely megvitatásra szorul.

•

Kari BME ösztöndíj pályázati kiírás:
o A 3,5-ös görgetett átlag helyett Korrigált Kreditindex alapján kell elbírálni az
ösztöndíjat.
o A demonstrátori munkáért kapható pontszám megfogalmazása pontosítva lett.

•

Szakmai ösztöndíj pályázati kiírás:
o Nem adódott olyan probléma a kiírással kapcsolatban, mely megvitatásra szorul.

•

Sport ösztöndíj pályázati kiírás:
o Nem adódott olyan probléma a kiírással kapcsolatban, mely megvitatásra szorul.
GHK közéleti ösztöndíj pályázati kiírás:
o Nem adódott olyan probléma a kiírással kapcsolatban, mely megvitatásra szorul.
Gólya közéleti ösztöndíj pályázati kiírás:
o A HSZI osztályvezetőjének, Garbai Ádámnak kérdései megválaszolásra kerültek.
A pályázati kiírásban a vizsgált időszak valószínűleg módosítva lesz.
Közösségi ösztöndíj pályázati kiírás:
o Megszűnt a közösségvezetői ösztöndíj.

•
•

•

Kántor Tamás javasolta az Ösztöndíj Bizottsági ülés megrendezését a pályázati kiírások további
módosítása, véleményezése céljából.

Endrész Roland ismertette a bizottsági ülés időpontját és helyszínét, mely október 9. (szerda),
20:00, a HK tömb tárgyalójában.

6. Szociális Bizottság
6.1. Beszámoló az Egyetemi Szociális Bizottság üléséről

Fülöp Gergely elmondta, hogy az ESZB ülésén a 2019/2020. tanév őszi féléves Rendszeres
szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok előzetes eredménye ellen beérkezett
felszólalásokról döntött a Bizottság.
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7. Gazdasági bizottság
7.1. Gazdasági beszámoló a Gólyahajóról

Lukács Bálint ismertette a Gólyahajó végleges költségvetését.
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gólyahajó végleges költségvetését?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-082/IX./2019-2020. számú határozat)
7.2. Gólyabál költségvetés tervezete

Lukács Bálint ismertette a Gólyabál költségvetés tervezetét. A Gólyabált az ÉMK HK, az ÉPK
HK és a GHK együttesen szervezi. Tájékoztatta a GHK-t a kialakult jegyárakról.

Richter Kristóf elmondta, hogy körülbelül hány főre lehet számítani a rendezvényen.
Lukács Bálint elmondta, hogy megnövekedett a biztonsági szolgálat, valamint a helyszínbérlés
költsége.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gólyabál költségvetés tervezetét a bemutatott
javaslat szerint?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-083/IX./2019-2020. számú határozat)
7.3. Öntevékeny körök támogatási pályázata
Lukács Bálint ismertette az öntevékeny körök támogatási pályázatának kiírását.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki támogatja az Öntevékeny körök támogatási pályázati kiírását
a bemutatott formában?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-084/IX./2019-2020. számú határozat)

8. Rendezvény Bizottság
8.1. Beszámoló a Gólyabál szervezéséről

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•

A Grafikus Kör elkészítette a Gólyabál grafikai tervezetét.
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•

Problémák adódtak a Gólyabál fellépőivel kapcsolatban a megnövekedett költségek és a
fellépők foglaltsága miatt.

•

A Gólyabál témája a Harry Potter című filmre alapszik.

8.2. Beszámoló a BME Nyílt Nap szervezéséről

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•

Megkezdődött az egyetemi Nyílt Nap szervezése.
A Nyílt Nappal kapcsolatban megbeszélések folytak a BME tanáraival is.

8.3. Rendezvény Bizottság vezetőhelyettes választás

Richter Kristóf elmondta, hogy szeretné, hogy Modrovics Gergő legyen a vezetőhelyettese.
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki támogatja Modrovics Gergőt, mint Rendezvény Bizottság
vezetőhelyettes?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-085/IX./2019-2020. számú határozat)
8.4. Egyebek

Richter Kristóf szeretné átadni a Nyíltnap szervezését Modrovics Gergőnek. Modrovics
Gergő elfogadta a felajánlást.
Richter Kristóf elmondta, hogy a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálra hamarosan
megrendelésre fognak kerülni az ékszerek.

Richter Kristóf javasolta, hogy a Gépész Jeges Est november 7-én kerüljön megrendezésre.
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy a Gépész Jeges Est időpontja november 7.
(csütörtök) legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-086/IX./2019-2020. számú határozat)

9. PR Bizottság
Emődi Gergő javasolta, hogy a PR Bizottság, illetve a Szponzor Csoport ülése kerüljön
összevonásra.

Emődi Gergő beszámolt a PR Bizottság ülésén a Nyílt Nap kapcsán felmerült promóciós
ötletekről. Felvetette a KTK számára egy promóciós videó forgatásának ötletét, melyet a GHK
támogatott.
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10. Iroda
Remete Solt elmondta, hogy előreláthatólag a GHK irodájának takarítása október 9-én (szerdán)
valósulna meg. A fennmaradó feladatok október 13-án (vasárnap) kerülnének befejezésre. A
takarítás során az iroda festését is befejezik.

11. Szakkollégiumi beszámoló
Bányász Gáspár elmondta, hogy a GLSZ új SZMSZ-ét el fogja küldeni a GHK számára
véleményezésre.

12. Egyebek
Richter Kristóf érdeklődött, hogy mikor esedékes a Rendezvény Bizottság bemutatkozása a
Gólyatanács keretein belül. Szili Ákos elmondta, hogy hamarosan tájékoztatni fogja a
bizottságvezetőket.
Ülés vége: 23:05
A következő ülés várható időpontja: 2019. október 15. (kedd) 20:10
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