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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. október 29-én tartott rendes üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
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Emődi Gergő
Endrész Roland
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Fülöp Gergely
Gulácsi Balázs
Hepp Ádám
Kántor Tamás
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Modrovics Gergő
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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.

Elnöki beszámoló

2.

EHK beszámoló
2.1

Beszámoló az EHK üléséről (október 24-i)

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság

5.

Ösztöndíj Bizottság
5.1

Tájékoztatás a kiírás előtt álló ösztöndíjak hirdetéséről
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6.

Szociális Bizottság

7.

Gazdasági bizottság

8.

Rendezvény Bizottság

9.

PR Bizottság

10.

Hallgatói Iroda

11.

Szakkollégiumi beszámoló

12.

Öntevékeny köri beszámoló

13.

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-107/XI./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1 Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (október 22-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•

Elmaradt a Rektori Tanács és a Vezetői Értekezlet is.
A diplomaátadó ünnepség márciusban kerül megrendezésre. Az ünnepség dokumentálására
a KTK Fotókört és a KTK Stúdiót szeretnék felkérni.
Prezentálta a promóciós termékeket a Dékáni Tanácsnak, melyekből ajándékokat
szeretnének készíteni, illetve a Nyílt Napon is felhasználnák a Gépészmérnöki Kar
népszerűsítése céljából.

1.2 Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (október 29-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•

Szó esett a GPK logójának felhasználási engedélyéről.
Felmerült az EHK megalakulása és az új elnök személye.
Kidolgozás alatt állnak a Gépészmérnöki Kar alapképzéseinek angol nyelvű tantervei.

2. EHK beszámoló
2.1

Beszámoló az EHK üléséről (október 24-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•

Szabályzatok módosítási ötleteiről szóló megbeszélés került megrendezésre.
Elnöki értekezlet kerül majd megtartásra.
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•
•
•
•
•

Elfogadásra került a GTK SZMSZ-e.
Felmerült, hogy a VIK-en kedvezményt lehet kapni az internetelérés árából, így ezt más
karon is szeretnék bevezetni.
Kétmillió forint került kiutalásra Rendkívüli szociális ösztöndíj formájában az önköltséges
hallgatók számára.
Az Egyetemi BME ösztöndíj pályázati kiírása elfogadásra került.
Tisztázásra került a KTK edzőtermének helyzete.

Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a GHK szeretne-e kedvezményt adni az internetelérés árából
az erre jogosult kollégiumi lakók számára.

Lántzky Anna javasolta, hogy a következő ülésre gyűjtse össze a GHK az ötlet előnyeit és
hátrányait.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos elmondta, hogy:
•
•

Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés kerül megrendezésre október 30-án., 18:00-kor.
Az előző évekhez képest többen adták le a saját kérésre történő elbocsátásra szóló
kérvényt.

4. Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülés került megrendezésre. A
szintfelelősök értékeléséről esett szó. Felmerült, hogy a szintfelelősök legyenek jogosultak
közösségi ösztöndíjra. A szintfelelősök jutalmazása hasonlóképpen alakulna egy öntevékeny
köréhez képest. A szintfelelősöket a szintfelelősök koordinátora pontozná.

Lántzky Anna ismertette a TTK HK véleményével bővült plakát elhelyezési rendet.

5. Ösztöndíj Bizottság
5.1

Tájékoztatás a kiírás előtt álló ösztöndíjak hirdetéséről

Endrész Roland elmondta a következőket:
•
•
•
•

Megkérte a PR Bizottságot, hogy tájékoztassa a hallgatókat a Közösségi, KBME és
Szakmai, valamint a Sportösztöndíjak hamarosan lezáruló online pályázati időszakáról.
Megkérte, hogy a hallgatók kapjanak tájékoztatást arról, hogy 2019. november 1-jén kiírásra
kerül a Közéleti és a Gólya közéleti ösztöndíjak.
Tájékoztatást adott a kérdőívek állapotáról.
Heszler András elküldte a GHK Tisztújító Fórumon szavaztatók jutalmazáshoz szükséges
adatait.
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6. Szociális Bizottság
6.1 Beszámoló az ESZB ülésen elhangzottakról

Farkas Szidónia elmondta, hogy rendkívüli szociális ösztöndíjak el lettek fogadva az ülésen.

7. Gazdasági bizottság
7.1 Öntevékeny köri eszközbeszerzések pályázatának eredménye

Lukács Bálint ismertette az öntevékeny köri eszközbeszerzések pályázatának eredményét a
2019/20. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Lukács Bálint öntevékeny körönként ismertette az igényeket, és azok elbírálási alapelveit,
gazdasági következményeit.
A GHK részletesen tárgyalta a kérdéses tételeket a döntés elősegítése céljából.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az öntevékeny körök 2019/20. tanév őszi félévére
vonatkozó eszközbeszerzések pályázatának ismertetett eredményét.
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-108/XI./2019-2020. számú határozat)
7.2 Az Önkéntes Napon nyert támogatás felhasználási módjainak ismertetése

Lukács Bálint ismertette az Önkéntes Napon elnyert támogatás felhasználási lehetőségeit.
Javasolta, hogy a támogatást közösségépítő céllal használja fel a Képviselet. Felmerült, hogy az
elnyert összeget hangtechnikára, más rendezvényen használt eszközre, vagy csapatpólókra lehetne
felhasználni.

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Kántor Tamásnak.
Lántzky Anna elhagyta az ülést. (22:42)
Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy az elnyert támogatást hangtechnikai
eszközre használja fel a Képviselet.
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-109/XI./2019-2020. számú határozat)

7.3 Gépész Jeges Est jegyárak megállapítása és előzetes költségvetése

Lukács Bálint ismertette a Gépész Jeges Est rendezvény tervezett költségvetését a jegyárak
függvényében.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gépész Jeges Est tervezett költségvetését az
ismertetett jegyárral együtt.
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-110/XI./2019-2020. számú határozat)
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7.4 Előadói ajándék pályázat eredménye

Lukács Bálint ismertette az előadói ajándékok pályázat eredményét. Tételesen ismertette az
öntevékeny körök igényeinek elbírálásának folyamatát. Kérte, hogy azon körök igényeit, amelyek
határidőn belül leadásra kerültek, támogassa a Képviselet. Azon körök esetében, melyek még nem
véglegesítették az igényeiket, a következő héten dönt róla a GHK.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a fentebb ismertetett részleges eredményt?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-111/XI./2019-2020. számú határozat)
7.5 Javaslat a kollégiumi mentorok támogatására

Lukács Bálint ismertette a Mentor Gárda vezetőjével folytatott megbeszélés eredményét. A
Mentor Gárda a félév során megrendezésre kerülő főzőverseny, valamint a szobatisztasági verseny
lebonyolításához szükséges eszközök beszerzéséről tárgyalt Lukács Bálinttal.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Mentor Gárda támogatásának eredményét?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-112/XI./2019-2020. számú határozat)

8. Rendezvény Bizottság
8.1 Tájékoztatás a Gépész Jeges Est szervezésének állásáról

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•

•
•

A Gépész Jeges Est a budapesti Tüskecsarnokban lesz megrendezve.
Megkérdezte, hogy a Sportszakosztály hozzájárul-e a Gépész Jeges Est szervezéséhez?
Kántor Tamás elmondta, hogy motiváltnak látja az Öntevékeny kört, így szeretné, ha
felkeresné őket a Képviselet és bevonná a szervezésbe.
Szeretne szponzorációt szerezni az eseményre.
Megkérdezte, hogy a Képviselet szeretné-e, hogy nyílt egyetemi területekre is kerüljenek
plakátok?
Kántor Tamás elmondta, hogy szükségesnek tartja a plakátok minél több helyen történő
kihelyezését.

8.2 Tájékoztatás a Gólyabál szervezésének állásáról

Richter Kristóf elmondta következőket:
•

Október 30-án megindulnak a Gólyatáncra felkészítő próbák.
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9. PR Bizottság
Farkas Szidónia felhívta a bizottságok figyelmét, hogy ellenőrizzék a bizottságaik honlapon való
megjelenését.

Lukács Bálint elmondta, hogy szeretné, ha nagyobb hangsúlyt fektetne a Képviselet a Gólyabál
hirdetésébe.

Richter Kristóf elmondta, hogy a rendezvényre tervezett jegyek fele elkelt. Elmondta, hogy az
eseményt folyamatos hirdetéssel igyekeznek népszerűsíteni.

10. Hallgatói Iroda
Remete Solt jelezte, hogy szeretne hozzáférést kapni a GHK meghajtójának megfelelő részeihez.
Elmondta, hogy elkészült a takarítást segítő táblázat.

11. Szakkollégiumi beszámoló
11.1 Döntés a GLSZ SzMSz-éről

Bányász Gáspár ismertette a Gillemot László Szakkollégium aktualizált SzMSz-ét. Bemutatta a
főbb változásokat a dokumentumban.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja a fentebb ismertetett dokumentumot, mint a
GLSZ SZMSZ-ét?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-113/XI./2019-2020. számú határozat)

12. Öntevékeny köri beszámoló
Bányász Gáspár elmondta, hogy még nem történt felmérés a KTK társalgóiban lévő szekrényekre
tartott igényekről.

13. Egyebek
Tóth Ákos megkérdezte, mikor látogatja közösen a GHK a Hoki Klub mérkőzését.
Kántor Tamás elmondta, hogy előreláthatóan november 12-én (kedden) 18:00-kor.
Lukács Bálint megkérdezte, hogyan alakul a HK tömb ajtó javításának helyzete.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy az Üzemeltetés árajánlatára várnak.
Lukács Bálint elmondta, hogy elkészültek a GHK új tablói.
Remete Solt megkérte Farkas Szidóniát, hogy számoljon be a KIB üléséről.
Tóth Levente ismertette a napirendekkel kapcsolatos koncepcióját.
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Szili Ákos felhívta a képviselők figyelmét, hogy ügyeljenek a belső levelezési lista megfelelő
használatára.

Richter Kristóf elmondta, hogy megkeresést kapott Volyák Zsófiától, mert nem került még fel
az öntevékeny körök vezetőinek levelezési listájára.

Farkas Szidónia beszámolt a KIB ülésen tárgyalt témákról.
Emődi Gergő javasolta a Szponzor Csoport tagjainak összeírását.
Ülés vége: 23:51
A következő ülés várható időpontja: 2019. november 5. (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 29.

………………………..…………..
Endrész Roland
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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Lántzky Anna
elnök
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