1 / 7. oldal

Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. november 12-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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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.

2.

Elnöki beszámoló
1.1.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 12-i)

1.2.

Közösségvezetői ülés napirendi pontjai

1.3.

Beszámoló az Office csomagról

EHK beszámoló
2.1

3.

Beszámoló az EHK üléséről (november 7-i)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
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3.1. Beszámoló a bizottsági ülésről
4.

Kollégiumi Bizottság
4.1.

Beszámoló a mentorokkal tartott értekezletről

4.2.

Kollégiummal kapcsolatos hallgatói probléma tisztázása

5.

Ösztöndíj Bizottság
5.1. Tájékoztatás a kiírásra került ösztöndíjak határidejének hirdetéséről

6.

Szociális Bizottság

7.

Gazdasági bizottság

8.

Rendezvény Bizottság

9.

PR Bizottság
9.1.

Bizottsági ülésről kimentés kérések időben jelzése

10.

Sport

11.

Külügy

11.1.
13.

Beszámoló a külügyi ülésről

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-123/XIV./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 12-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:


A GTK nemzetközi képzését nyolc félévessé szeretnék bővíteni, így egy félév nemzetközi
szakmai gyakorlatot biztosítva a hallgatóknak.




Az angol nyelvű Gépészmérnök BSc képzés tantervéről tárgyaltak.
Szó esett a német nyelvű képzés népszerűtlenségéről és az ezzel kapcsolatos megoldási
ötletekről.




A BME különböző épületeinek termei állapotfelmérésre kerültek.
Szó esett a Nyílt Napon kiosztásra kerülő promóciós termékekről.

Fülöp Gergely, Lukács Bálint, Okolicsányi Péter, Radácsi Kristóf és Szili Ákos megérkezett
az ülésre (20:24).
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Lukács Bálint jelezte, hogy a promóciós termékeket fontos időben megrendelni, hogy a
rendezvényre már rendelkezésre álljon. Elmondta a termékek megrendelésével kapcsolatos
esetleges komplikációkat.

Lántzky Anna javasolta egy gyűlés összehívását a promóciós termékekről való tárgyalás céljából.
Lántzky Anna elmondta, hogy közzé fog tenni egy kérdőívet, melyen keresztül különböző
programokra lehet majd jelentkezni a GPK népszerűsítése céljából.
1.2.

Közösségvezetői ülés napirendi pontjai

Lántzky Anna elmondta a következőket:


A plakátelhelyezési rend véglegesítve lett. Felhívta a közösségvezetők figyelmét a szabályzat
betartására.



Figyelmeztette a közösségvezetőket, hogy amennyiben eszközöket kölcsönöznek a GHKtól, szolgáltassák azokat vissza, amint befejezték annak használatát.

1.3.

Beszámoló az Office csomagról

Lántzky Anna elmondta a következőket:



Az Egyetempolgári ismeretek tárgyon belül a ZH-k összeállítására a november 11-i héten
kerül sor.
Ötleteket gyűjtöttek a tankörvezetők és az EPI ZH-n kiemelkedően teljesítő elsőéves
hallgatók jutalmazására.

2. EHK beszámoló
2.1

Beszámoló az EHK üléséről (november 7-i)

Szili Ákos elmondta a következőket:



Módosításra kerül a TJSZ. Ismertette az ezzel kapcsolatos főbb változtatásokat.
Elmondta, hogy jelentős tartalmi változás nem történt.
A kollégiumi férőhelyek osztását a Kancellária feladatköréhez szeretnék társítani a
Hallgatói Képviseletek helyett.





A HÖK alapszabály módosításra kerül a szabálykövetés érdekében.
Az EHK elnöke a bizottságok működésének alapelveit ismertette.
Ismertette a MÜPA és az EHK megállapodását, miszerint a BME hallgatói ingyen, vagy
kedvezményesen látogathatják az intézményben megrendezett koncertek egy részét.



Egyeztetett a HÖK alapszabályzatának 13. számú mellékletével kapcsolatban.
(Az említett melléklet szabályozza a HÖK-ök, illetve a képviseletek gazdálkodását.)
Módosították az EBME ösztöndíj pályázati határidejét.
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1. Beszámoló a bizottsági ülésről

Tóth Ákos elmondta, hogy:



Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés került megrendezésre november 11-én., 18:00-kor.
Elmondta, hogy a kormány eltörölte a középszintű nyelvvizsga kötelező megszerzését a
sikeres felvételi érdekében.



Továbbra is kötelező egy emelt szintű érettségi tétele egy tárgyból, azonban még nyilvános
felületeken nincs konkretizálva, hogy az emelt szintű érettségit milyen tárgyból szükséges
elvégezni.

4. Kollégiumi Bizottság
4.1.

Beszámoló a mentorokkal tartott értekezletről

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:





4.2.

Próbatűzriadót tartottak a Kármán Tódor Kollégiumban.
A főzőverseny sikeresen, gond nélkül lezajlott.
November 27-én véradás kerül megrendezésre.
Felhívták a figyelmét, hogy a kollégium szintjeinek ellenőrzése során figyelmeztetni fogják
a lakókat, ha valamilyen problémát találnak. A figyelmeztetés után fegyelmi pont osztható
ki.
Kollégiummal kapcsolatos hallgatói probléma tisztázása

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a KTK-ban a 4. emelet egy lakója rendszeresen befogad egy 50
év körüli férfit, akinek a kollégiumban tartózkodása több lakót is zavar. Elmondta, hogy a szükséges
teendőket minél hamarabb elvégzik.

5. Ösztöndíj Bizottság
5.1. Tájékoztatás a kiírásra került ösztöndíjak határidejének hirdetéséről

Endrész Roland megkérte a PR Bizottság tagjait, hogy tájékoztassa a hallgatókat a Közösségi,
KBME és Szakmai, valamint a Sportösztöndíjak hamarosan lezáruló online pályázati
időszakáról.
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6. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta, hogy bizottsági ülés kerül megrendezésre november 13-án. Az ülés
témája a hallgatói képviselők éves ZH-jára való felkészülés lesz.

7. Gazdasági bizottság
Lukács Bálint elmondta, hogy egy öntevékeny kör jelezte, hogy szeretnék, ha több eszközt
támogatna a GHK az elkövetkezendő rendezvényekre. Elmondta, hogy szeretné, ha a Képviselet
támogatná az igényt.

8. Rendezvény Bizottság
Richter Kristóf jelezte, hogy szeretné, ha tájékoztatásra kerülnének az elsőéves hallgatók a
Gólyabálra szóló jegyek árusítási határidejéről.

Richter Kristóf elmondta, hogy nem tudják módosítani a táncpróba időpontját, így számos gólya
nem tud részt venni a rendezvényen, tanulmányi kötelezettségeik miatt.

9. PR Bizottság
9.1.

Bizottsági ülésről kimentés kérések időben jelzése

Emődi Gergő felhívta a PR Bizottság tagjainak figyelmét a kimentés határidő előtti jelzésére.
Elmondta, hogy a legutóbbi ülés elmaradt, mert kevés résztvevő volt, a hiányzók pedig nem jelezték
a kimaradást.

10. Sport
Szili Ákos jelezte, hogy a jövőben meg kell fontolnia a Képviseletnek a KTK tornatermének
bérlését.

11. Külügy
11.1.

Beszámoló a külügyi ülésről

Agócs Norbert elmondta, hogy a legtöbb karon a koordinátorok végzik az Erasmus pályázatok
elbírálását. Elmondta, hogy a vezetők tartanak attól, hogy a hallgatók kivándorlása növekvő
tendenciát mutat az elmúlt években.
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12. Öntevékeny köri beszámoló
Lántzky Anna elmondta, hogy a Gólyabál időpontja azonos az Old’s Club rendezvényének
időpontjával. Emődi Gergő és Kántor Tamás javasolta, hogy a probléma megoldása érdekében
kerüljön összehívásra egy ülés a GHK és az Old’s Club tagjainak részvételével.

13. Egyebek
Endrész Roland elmondta, hogy egyre kevesebben véleményezik a levelező listára küldött
dokumentumokat, illetve egyre nagyobb a visszajelzések elmaradása.

Szili Ákos elmondta, hogy szeretne időpontot egyeztetni, amikor a HÖOK hétvégén résztvevők
közösen elindulnak az esemény helyszínére. Felhívta a GHK figyelmét az iroda rendben tartására,
illetve a bejárati ajtó zárására.

Kántor Tamás felhívta a képviselet figyelmét a pontos érkezésre.
Lántzky Anna ismertette a Szili Ákos által kért időpontot. Elmondta, hogy Horváth Bálint
szeretné meglátogatni a GHK ülését.

Modrovics Gergő jelezte, hogy az eszközkölcsönzés számon tartására szolgáló táblázat nincs
megfelelően vezetve, ami rendszeresen komplikációkat okoz.

Tóth Levente megkérdezte, ki az, aki rendezte a vállalt feladatainak vezetését az erre felszólító email üzenet óta. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy megfelelően reagáljanak a levelező listára
küldött e-mailekre.

Okolicsányi Péter elmondta, hogy megkeresést kapott a Kármán Zöld Körtől és igényüket
jelezték szelektív kukák kihelyezésére a KTK-ban.

Tóth Ákos elmondta, hogy elfoglaltsága akadt a tanulmányi ügyelet időpontjában, így szeretné, ha
valaki helyettesítené. Agócs Norbert vállalkozott a feladatra.
Gulácsi Balázs felhívta a képviselők figyelmét az irodai informatikai rendszer rendben tartására.
Elmondta, hogy szeretné, ha egy adódott probléma esetén jelezne a Képviselet, hogy a probléma
minél hamarabb megoldódjon.

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

7 / 7. oldal

Ülés vége: 23:51
A következő ülés várható időpontja: 2019. november 19. (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 12.

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