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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. november 5-én tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
Bányász Gáspár
Emődi Gergő
Endrész Roland
Farkas Szidónia
Fülöp Gergely
Gulácsi Balázs
Hepp Ádám
Kántor Tamás
Lántzky Anna
Lukács Bálint
Modrovics Gergő
Okolicsányi Péter
Radácsi Kristóf
Remete Solt
Richter Kristóf
Szenka József
Szili Ákos
Tóth Ákos
Tóth Levente
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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
1.1. Az Energetikai Szakkollégium leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása

2.

1.2.

Beszámoló elnöki értekezletről

1.3.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 5-i)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
2.1.

Beszámoló a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésről
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2.2.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása

3.

Kollégiumi Bizottság

4.

Ösztöndíj Bizottság
4.1.

5.

6.

Tájékoztatás a 2019/20. tanév őszi félévének eddig kiírt ösztöndíjairól

Gazdasági Bizottság
5.1.

Gépész Jeges Est rendezvény gazdasági feladatainak ismertetése

5.2.

Előadói ajándék pályázat eredménye

5.3.

KTK Kollégista avató rendezvény elszámolásának bemutatása

5.4.

Javaslat hangeszközök beszerzésére

5.5.

Beszámoló a Sportnap szervezésének állásáról

5.6.

Sportnap előzetes költségvetésének elfogadása

Rendezvény Bizottság
6.1.

Tájékoztatás a Gépész Jeges Est rendezvény szervezésének állásáról

6.2.

Tájékoztatás a Gólyabál szervezésének állásáról

7.

PR Bizottság

8.

Szponzor Csoport

9.

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-115/XIII./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1. Az Energetikai Szakkollégium leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása

Papp Kristóf beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről az Energetikai Szakkollégium
élén. Elmondta, hogy várhatóan Móczárt Botond lesz az ESZK alelnöke, így ő lesz a
szakkollégium kapcsolattartója. A leendő elnöküknek a VIK karán tanuló Barta Dávidot szeretnék
jelölni. Elmondta, hogy milyen nyilvános programokat szerveztek az elmúlt ciklusban.

Mócárt Botond elmondta, hogy novemberben gyárlátogatásokat és nyilvános előadásokat
szerveznek, melyekre szeretettel várnak mindenkit.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy nem ütközik-e a szakkollégium SzMSz-ében foglalt szabályaival,
hogy a jelölt elnök a VIK hallgatója?
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Papp Kristóf elmondta, hogy tudomása szerint a szabályoknak megfelelő az elnök jelölése.
Lántzky Anna megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Móczárt Botondnak.
Mócárt Botond és Papp Kristóf elhagyták az ülést. (20:15)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Barta Dávid legyen az ESZK új vezetője.
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-116/XIII./2019-2020. számú határozat)
1.2. Beszámoló elnöki értekezletről

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•
•

A tisztújító szavazásokon ezentúl passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók is
szavazhatnak.
A Kari HÖK SZMSZ-ének értelmezési jogáról esett szó.
Felvetették, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek minden hivatalos iratát szükséges legyen
iktatni a Poszeidon rendszerében.
Szó esett a kollégiumok környékén lévő parkolóhelyek használatáról.

1.3. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 5-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•

A Kari Tanács napirendi pontjai kerültek megvitatásra.
A magyar nyelvű képzéseken résztvevő hallgatók maximum 10% arányban hallgatnak
idegen nyelvű tárgyakat térítésmentesen.
TDK különdíjról esett szó.
Az átfogó szervezeti egység ösztöndíja decemberben fog kiírásra kerülni.
Szó esett a BME L épületének felújításáról.
Megkérdezte, ki az, aki vállalná, hogy a Nyílt Napra készült kiadványokat átveszi a Dékáni
Hivataltól.
Emődi Gergő, Lukács Bálint és Modrovics Gergő vállalkozott a feladatra.

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
2.1.

Beszámoló a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésről

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•

Beszámolt a bizottsági ülésen tárgyalt témákról és a félévre tervezett projektekről

•
•

Megbeszélésre került a vizsgarend összeállításának időpontja
Ismertette Agócs Norbert ötleteit a hallgatók tájékoztatásával kapcsolatban
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•
2.2.

Az ülésen tárgyalásra került a hallgatói levelek megválaszolásának módja
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető választása

Tóth Ákos lemondott a bizottságvezetői posztjáról.
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői 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.
2.2.1. Pályázatok ismertetése

Agócs Norbert elmondta, hogy olvasható a pályázata a GHK levelező listáján, amelyben

részletesen ismertette motivációit. Elmondta, hogy a képviseleti pályafutása kezdete óta a
tanulmányi ügyek érdeklik és sokat tanult Tóth Ákossal végzett munkák során. Hálás lenne, ha a
Képviselet bizalmat szavazna számára és betölthetné a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető
pozíciót.
2.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Agócs Norbert elhagyta a termet. (21:01)
2.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Tóth Ákos elmondta, hogy szeretné, ha a Képviselet támogatná Agócs Norbertet. Úgy gondolja
Agócs Norbert elegendő tapasztalatot és tudást gyűjtött az eddig végzett munkái során ahhoz,
hogy alkalmas legyen a pozícióra.

Agócs Norbert visszatért a terembe. (21:03)
2.2.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a Tanulmányi és
Oktatási Bizottság vezetője?

A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-117/XIII./2019-2020. számú határozat)

Agócs Norbert javasolta Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőhelyettesének Tóth Ákost.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Agócs Norbert legyen a Tanulmányi és
Oktatási Bizottság vezetőhelyettese?

A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-118/XIII./2019-2020. számú határozat)

3. Kollégiumi Bizottság
3.1. Beszámoló monitoring értekezletről
Okolicsányi Péter elmondta, hogy a kollégiumi szobák átrendezése engedélyhez kötött.
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3.2. Beszámoló KTK műszaki körbejárásról
Okolicsányi Péter elmondta, hogy a műszaki ellenőrzés során meglátogattak minden olyan
helyiséget, amely nem a kollégisták lakóhelye. Nyílászárók és műszaki cikkek ellenőrzésére került
sor.
Tóth Levente megkérdezte, mikorra várható a 6. emeleti mosógép javítása.
Okolicsányi Péter elmondta, hogy az Üzemeltetéstől függ, már tudatában vannak a hibának.
Lántzky Anna megkérdezte, hogyan áll a HK tömb ajtajának helyzete.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy november 5-én kapott visszajelzést, miszerint várhatóan
november 10-ig kap árajánlatot a javításra.
Radácsi Kristóf beszámolt a KTK-ban végzett leltár során adódott problémákról.

4. Ösztöndíj Bizottság
4.1.

Tájékoztatás a 2019/20. tanév őszi félévének eddig kiírt ösztöndíjairól

Endrész Roland javasolta, hogy a Közéleti és Gólya közéleti ösztöndíjak online pályázati
időszakának határideje módosítva legyen a hallgatók érdekében. A javasolt időpont 2019. november
10. 23:59.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az említett ösztöndíjak pályázati határidejének
módosítását az ismertetett módon?

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-119/XIII./2019-2020. számú határozat)

5. Gazdasági Bizottság
5.1.

Gépész Jeges Est rendezvény gazdasági feladatainak ismertetése

Lukács Bálint ismertette a Gépész Jeges Est rendezvény gazdasági hátterét. Elmondta, hogyan
alakulnak a feladatok a szervezésben.
5.2.

Előadói ajándék pályázat eredménye

Lukács Bálint elmondta, hogy megtörténtek a hiánypótlások az öntevékeny körök részéről.
Ismertette az előadói ajándékok pályázatának eredményét.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az előadói ajándék pályázat ismertetett
eredményét?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-120/XIII./2019-2020. számú határozat)
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5.3.

KTK Kollégista avató rendezvény elszámolásának bemutatása

Lukács Bálint ismertette a KTK kollégista avató esemény elszámolását. Tételesen ismertette az
esemény költségeit, illetve a kiadások konkrét összegét és dátumát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KTK Kollégista avató esemény ismertetett
elszámolását?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-121/XIII./2019-2020. számú határozat)
5.4.

Javaslat hangeszközök beszerzésére

Lukács Bálint ismertette javaslatát az Önkéntes Napon elért teljesítményért elnyert jutalom
felhasználására.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja az ismertetett eszközök beszerzését?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-122/XIII./2019-2020. számú határozat)
5.5.

Beszámoló a Sportnap szervezésének állásáról

Lukács Bálint elmondta, hogy a Sportnap szervezése folyamatban van. Beszámolt az eddigi
szervezői munkáról és a rendezvényen elérhető programokról.
5.6.

Sportnap előzetes költségvetésének elfogadása

Lukács Bálint folytatta beszámolóját a Sportnap költségvetésével. Tételesen ismertette a
rendezvényen elérhető programok költségeit, valamint elmondta, hogy hány embert vesz majd
igénybe a rendezvény.

6. Rendezvény Bizottság
6.1.

Tájékoztatás a Gépész Jeges Est rendezvény szervezésének állásáról

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•

Elkezdődött a nyomtatott jegyek árusítása.
Megrekedt a kommunikáció a helyszín üzemeltetőjével.
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6.2.

Tájékoztatás a Gólyabál szervezésének állásáról

Richter Kristóf elmondta következőket:
•
•

Elkezdődött a nyomtatott jegyek árusítása.
Az Old’s Club rendezvényt szervez a Gólyabállal azonos időpontra. Kántor Tamás,
Lántzky Anna és Lukács Bálint elmondta ezzel kapcsolatos gondolatait, illetve a körrel
folytatott személyes megbeszéléseik tapasztalatait. Kántor Tamás javasolta, hogy kerüljön
megrendezésre egy megbeszélés a kör tagjaival a problémák elkerülése érdekében.

7. PR Bizottság
Emődi Gergő megkérdezte, kell-e valamilyen engedély a kollégiumban található hangszórók
használatához.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy milyen állapotban vannak a GHK, illetve az Egyetempolgári
Ismeretek kérdőívei.

8. Szponzor Csoport
8.1. Szponzor csoport jutalmazásának koncepciójának ismertetése

Emődi Gergő elmondta a következőket:
•
•

Ismertette a koncepcióját a Szponzor Csoport jutalmazásával kapcsolatban.
Felvetette egy kevésbé hivatalos nyelvezetű hírportál létrehozatalát.

9. Egyebek
Gulácsi Balázs vállalta a kollégiumi helyiségek felmérését.
Tóth Levente felhívta a képviselők figyelmét a pontos érkezésre, valamint a napirendek határidő
előtti felküldésére. Elmondta, hogy olyan témát, mely nem érkezik napirendbe, nem köteles
tárgyalni a GHK az adott ülésen.

Lántzky Anna elmondta, hogy a HÖOK vezetőképző hétvégére jelentkezett képviselőket várja
17:15-kor november 15-én a KTK bejáratánál, ahonnan a képviselők közösen indulnak az
eseményre. Elmondta, hogy szeretne a GHK tagjaival személyesen beszélgetni az esetleges
meglátásokról, problémákról a hatékony működés érdekében.

Endrész Roland elmondta, hogy november 6-án 20:00-kor ösztöndíjak elbírálásához szükséges
felkészítő kerül megrendezésre.
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Ülés vége: 23:51
A következő ülés várható időpontja: 2019. november 12. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2019. november 5.

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