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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. október 15-én tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Bányász Gáspár szavazati jog    x  

Emődi Gergő szavazati jog x     

Endrész Roland tanácskozási jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Gulácsi Balázs szavazati jog x     

Hepp Ádám tanácskozási jog x     

Kántor Tamás szavazati jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Radácsi Kristóf tanácskozási jog x     

Remete Solt tanácskozási 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. A Köret Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető 

bemutatkozása 

2. EHK beszámoló 

2.1 Beszámoló az EHK üléséről (október 10-i) 

2.2  EHK-delegált választása 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4. Kollégiumi Bizottság 
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5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1  Pályázati kiírások 

5.1.1 GHK közéleti ösztöndíj 

5.1.2 Közéleti ösztöndíj 

5.1.3 Gólya közéleti ösztöndíj 

5.1.4 Kari BME ösztöndíj 

5.1.5 Szakmai ösztöndíj 

5.1.6 Közösségi ösztöndíj 

5.1.7 Rendezvényszervezői ösztöndíj 

5.1.8 Sportösztöndíj 

5.2 Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. szeptember 1-30. 

6. Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (22:13)Szociális Bizottság 

7. Gazdasági bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR Bizottság 

10. Hallgatói Iroda 

11. 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-087/IX./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. A Köret Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető 

bemutatkozása 

Pizág Levente beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Köret Kör élén. 

Elmondta, hogy hálásak, hogy a Gyűrűavató Bálon ők készíthették a fogásokat. Sok új taggal 

rendelkezik a kör.  

Kopasz Erik beszámolt arról, hogy szeretnék folytatni Pizág Levente munkásságát. Elmondta, 

hogy szeretne oktatásokat tartani, ezzel jobban beavatva a Köret Kör új tagjait. 

Lántzky Anna megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Kopasz Eriknek. 

Kopasz Erik és Pizág Levente elhagyták az ülést. (20:14) 
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Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Kopasz Erik legyen a Köret Kör új 

vezetője. 

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

(GHK-088/IX./2019-2020. számú határozat) 

2. EHK beszámoló 

2.1 Beszámoló az EHK üléséről (október 10-i) 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Új EHK elnök került megválasztásra Horváth Bálint személyében. 

• Az EHK képviselői jutalmazása került megbeszélésre. Arra érkezett javaslat, hogy a BPB 

bírálja el a képviselői jutalmazásokat. 

• A szociális ösztöndíjak bírálóinak jutalmazása egyhangúan elfogadásra került. 

• Az informatikai beszerzések újra megindulnak. 

• Nem nyerte meg az MVM pályázatot a BME. 

• A kollégiumi klubhelyiségek felújítása került tárgyalásra.  

• Megalakult a KJK Hallgatói Képviselet.  

• Megalakult a VBK Hallgatói Képviselet. 

• Megalakult az ÉMK Hallgatói Képviselet. 

• Várhatóan 2020-ban nem fog késve indulni a tanév. 

• Az EHK-ban jelenleg nincs kollégiumi referens. 

 

2.2  EHK-delegált választása 

Kántor Tamás lemondott az EHK-delegált posztjáról. 

Lukács Bálint ismertette a pályázatának motivációit. Lántzky Anna megkérdezte, hogyan képzeli 

el az EHK-ban esetlegesen betöltött pozícióját? Lukács Bálint elmondta, hogy még nincs konkrét 

terve az EHK-ban betöltött pozícióval kapcsolatban. 

Lántzky Anna megkérdezte, van-e kérdése valakinek a jelölt jelenlétében? 

Lukács Bálint elhagyta a termet. (20:37) 

Lántzky Anna megkérdezte, van-e kérdése valakinek a jelölt távollétében? 

Emődi Gergő megkérdezte Szili Ákost, hogy mi a véleménye a jelölt pályázatával kapcsolatban. 

Szili Ákos elmondta, hogy nehéz feladat lesz betölteni Kántor Tamás megüresedett helyét 

tapasztalata és belefektetett munkája miatt. Szili Ákos elmondta, hogy támogatja Lukács Bálintot.  

Lukács Bálint visszatért a terembe. (20:40) 



  4 / 9. 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 

 

Kántor Tamás megkérte a jelöltet, hogy az EHK-ban a GHK közösen meghozott döntését 

továbbítsa, illetve az EHK-ban elhangzottakról is pontos tájékoztatást adjon a GHK ülésein. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Lukács Bálint legyen a GHK EHK-delegáltja. 

A GHK titkos szavazáson 11 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-089/IX./2019-2020. számú határozat) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta, hogy az október 21-i bizottsági ülés elmarad.  

Lántzky Anna megkérdezte, van-e elbírálatlan kérvény? Tóth Ákos elmondta, hogy tudomása 

szerint nincs elbírálásra váró kérvény. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy október 14-én Kollégiumi Bizottsági ülés került 

megrendezésre. 

Endrész Roland prezentálta az aktualizált plakátolási rendet és javasolta, hogy kerüljön 

bevezetésre a Kármán Tódor Kollégiumban. Endrész Roland beszámolt a plakát elhelyezési rend 

változásáról. Elmondta, hogy a szabályzat a szabályszegés esetén kiszabható szankciók leírásával 

bővült. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a prezentált dokumentum legyen a KTK 

plakát elhelyezési rendje. 

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

(GHK-090/IX./2019-2020. számú határozat) 

Endrész Roland elmondta, hogy a TTK HK jelezte igényét egy a KTK-ban szabad társalgóban 

lévő szekrény használatára. Lántzky Anna megkérte Endrész Rolandot, hogy kérje meg az 

öntevékenyköri kapcsolattartót, hogy tartson igényfelmérést az öntevékeny köröknél. 

Endrész Roland felvetette, hogy a szintfelelősöktől elkért táblához használható eszközök nem 

mindig kerülnek vissza a szintfelelősök birtokába. Lántzky Anna megkérte Endrész Rolandot, 

hogy találjon megoldást a problémára. 

Gulácsi Balázs elmondta a KTK HK tömb ajtó javításával kapcsolatos eőrelépéseket. Ismertette 

az eddig kapott árajánlatokat a javításra. Több vélemény elhangzott Emődi Gergőtől, Lukács 

Bálinttól, Okolicsányi Pétertől és Szili Ákostól. A fő érvek a probléma megoldásának 

gyorsasága, költsége és egyszerűsége voltak, ezek egyensúlyát igyekeztek meghatározni a képviselők. 



  5 / 9. 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 

 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1  Pályázati kiírások 

Endrész Roland ismertette a 2019/20. tanév őszi félév ösztöndíjak pályázati kiírásait. Egyesével 

beszámolt a kiírásokról és az adott teljesítményalapú ösztöndíjakról általánosságban, kiemelve a 

lényegi változásokat. Elmondta, hogy a határidők az összes pályázati kiírásban változtak. Ismertette 

a határidők megszabásánál használt alapelveket. 

5.1.1 GHK közéleti ösztöndíj 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a GHK közéleti ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-091/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.2 Közéleti ösztöndíj 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közéleti ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-092/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.3 Gólya közéleti ösztöndíj 

Endrész Roland elmondta, hogy megváltozott a pályázat által vizsgált időszak.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Góya közéleti ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-093/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.4 Kari BME ösztöndíj  

Endrész Roland elmondta, hogy a Kari BME ösztöndíj kritériumát 3,5 görgetett átlagról korrigált 

kreditindex alapra kellett helyezni. Ezt az Ösztöndíj Bizottság ülésén 4,0-nak állapították meg. 

Elmondta, hogy a Kari BME és Szakmai ösztöndíj pályázati kiírásában pontosítva lett a 

demonstrátori munkáért járó pontszám megfogalmazása. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Kari BME ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-094/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.5 Szakmai ösztöndíj  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Szakmai ösztöndíj pályázati kiírását. 
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A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-095/IX./2019-2020. számú határozat) 

Tóth Ákos elhagyta a termet. (21:48) 

5.1.6 Közösségi ösztöndíj 

Endrész Roland elmondta, hogy megszűnt a Közösségvezetői ösztöndíj. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-096/IX./2019-2020. számú határozat) 

Tóth Ákos visszatért a terembe. (21:50) 

5.1.7 Rendezvényszervezői ösztöndíj 

Endrész Roland elmondta, hogy a Rendezvényszervezői ösztöndíj, a többi tárgyalt ösztöndíjtól 

eltérően, várható kifizetési időpontja január 24 (péntek).  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-097/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.1.8 Sportösztöndíj 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Sportösztöndíj pályázati kiírását. 

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

(GHK-098/IX./2019-2020. számú határozat) 

5.2 Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. szeptember 1-30. 

Endrész Roland ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. 

szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok 

kifizetési listájára, a 2019. szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a jav 

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

(GHK-099/IX./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Kántor Tamásnak. (22:11) 

Lántzky Anna elhagyta a termet. (22:11) 
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Kántor Tamás ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. szeptember 

1-30. időszakra vonatkozóan. 

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési 

listájára, a 2019. szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

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

(GHK-100/IX./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna visszatért a terembe. (22:13) 

6. Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (22:13)Szociális Bizottság 

Kántor Tamás ismertette a szociális pályázatok bírálóinak ösztöndíját. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja szociális pályázatok bírálóinak eredményeit. 

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

(GHK-101/IX./2019-2020. számú határozat) 

7. Gazdasági bizottság 

7.1 Öntevékeny körök nyomtatási igényeinek költségvetése 

Lukács Bálint ismertette az öntevékeny körök 2019/20. tanév őszi félévére leadott nyomtatási 

igényeinek költségvetését. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az öntevékeny körök 2019/20. tanév őszi félévére 

leadott nyomtatási igényeinek ismertetett költségvetését. 

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

(GHK-102/IX./2019-2020. számú határozat) 

7.2 Előadói ajándékok költségvetése   

Lukács Bálint ismertette az előadói ajándékokra leadott igények költségvetését. Elmondta, hogy 

két csoport határidő után adta le rendelését, ezzel kapcsolatban a Képviselet tanácsát kérte.  

7.3 Sportnormatíva 

Lukács Bálint ismertette a sportnormatíva tervezett felhasználását. 

Szili Ákos elhagyta a termet. (22:24) 

Richter Kristóf felvetette a Jeges Est nevű eseményt. Szeretné, ha belekerülne a sportnormatíva 

tervezett felhasználásába. 

Szili Ákos visszatért a terembe. (22:24) 

Lukács Bálint szeretne személyes megbeszélést tartani Szili Ákossal, a sportnormatívával 

kapcsolatban. 
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Szili Ákos beszámolt a sportnormatíva működéséről, annak felhasználási módjáról és a GHK 

elszámolási kötelezettségéről.  

7.4 Egyebek 

Lukács Bálint elmondta, hogy a Gépész Sport Szakosztály számára a GHK nyomtatta a kollégiumi 

edzőtermi bérleteket. Ez a továbbiakban adatkezelési problémákba ütközik. 

8. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Sikerült szerződést kötni a Gólyabálra szánt előadókkal. 

• A tervezett költségvetés a kerettúllépéssel együtt is megfelelő lesz.  

• Holnap (október 16.) elérhetővé válnak a Gólyabálra kapható jegyek online felületen. 

• A Nyílt Nap szervezését átadta vezetőhelyettesének, Modrovics Gergőnek. 

• Megkérte Szili Ákost, hogy egyeztessen a helyszín szolgáltatójával a Jeges Est választott 

időpontjával kapcsolatban. 

9. PR Bizottság 

Emődi Gergő elmondta a következőket: 

• Egyeztetett Kántor Tamással a Gépész Hírekkel kapcsolatban.  

• A jegyzetírói kérdőív kitöltése folyamatban van. 

Emődi Gergő szeretné felkérni Farkas Szidóniát PR Bizottság vezetőhelyettesének.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Farkas Szidónia legyen a PR Bizottság 

vezetőhelyettese? 

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

(GHK-103/IX./2019-2020. számú határozat) 

• PR levelező lista került létrehozásra.  

• Az PR Bizottság és Szponzor Csoport ülései vasárnaponként este hét órakor kerülnének 

megrendezésre, a HK tömb tárgyalójában. 

• Javasolta, hogy a Gépészkari Önkéntes Napon szemétszedés is kerüljön megrendezésre.  

• Javasolta, hogy kérjék fel a Fatal Error vagy Bad Habit nevű bandát a SLIP-himnusz 

megírására és megzenésítésére.  

• Elmondta, hogy sikerült elindítani a KTK promóciós videójának projektjét. 

10. Hallgatói Iroda 

Remete Solt megköszönte a munkát azoknak, akik részt vettek a hallgatói iroda takarításában, 

illetve festésében. 
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11. Egyebek 

 
Gulácsi Balázs beszámolt egy tanulási módszerekkel kapcsolatos kutatásról. Elmondta, hogy 

megkeresték, hogy hirdetné-e a Képviselet az adott kérdőívet. 

Emődi Gergő elmondta, hogy megkeresést kapott egy öntevékeny körtől a VIK-ről, plakátolással 

kapcsolatban. 

Endrész Roland elmondta, hogy a szintfelelősök gyűlésén felmerült a KTK társalgóinak online 

foglalása. Ismertette az október 16-i Ösztöndíj Bizottsági ülés témáját. 

Tóth Levente felhívta a képviselők figyelmét a napirendek határidőn belüli beküldésére. 

Lántzky Anna ismertette a HK továbbképző hétvégéjének időpontját, amely november 22-24. 

Megkérdezte, hogy ki érdeklődne egy előadás iránt október 22-én (kedden) a Szkéné színházban. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy feltöltötte az üres kollégiumi férőhelyeket. 

Lukács Bálint elmondta, hogy szeretné, ha személyesen beszélné meg a Képviselet az 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletével tartott közös vacsora időpontját. A választott 

időpont november 6. (szerda).  

Fülöp Gergely ismertette a Szociális Bizottság ülésének időpontját, amely október 16. (szerda) 

19:00 óra. 

 

Ülés vége: 23:35 

A következő ülés várható időpontja: 2019. október 21. (hétfő) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2019. október 15. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


