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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. november 19-én tartott rendes
üléséről
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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.

2.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 19-i)

EHK beszámoló
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (november -14i)
2.2. Rendkívüli EHK ülés

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1. Általános beszámoló
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4.

Ösztöndíj Bizottság
4.1. Tájékoztatás az ösztöndíjak tervezett kereteiről
4.2. Felszólalások elfogadása
4.3. Kari BME ösztöndíj végeredménye
4.4. Szakmai ösztöndíj végeredménye
4.5. Sportösztöndíj végeredménye
4.6. Közösségi ösztöndíj végeredménye
4.7. Közéleti ösztöndíj végeredménye
4.8. Gólya közéleti ösztöndíj végeredménye
4.9. GHK közéleti ösztöndíj végeredménye
4.10. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. október 1-31. időszakra
vonatkozóan
4.11. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. november 1-15. időszakra
vonatkozóan

5.

Szociális Bizottság

6.

Rendezvény Bizottság

7.

PR Bizottság

8.

Szponzor csoport

9.

Szakkollégiumi beszámoló

10.

Öntevékeny köri beszámoló

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-124/XV./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (november 19-i)

Tóth Levente elmondta a következőket:


Felhívta Emődi Gergő figyelmét a Pécsen megrendezésre kerülendő Nyílt Napra.



A BSc képzésen részt vevők közül minden 30. hallgató adott le TDK dolgozatot, míg MScn minden 10. hallgató.
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Orbulov Imre elmondta, hogy a fabatka készítésében részt vevő GHK tagok adják le az
Átfogó Szervezeti Egység ösztöndíj pályázatát.
A Nyílt Napra, Educatiora és a területi Nyílt Napokra készülő promóciós termékek közül
a Vezetőség a bögrét, tollat, bevásárlótáskát és műanyag bankkártyatartót támogatta.
A területi Nyílt Napokra a szóróanyagok eljuttatásában segédkezni fog a GHK a
Vezetőségnek. A beosztással kapcsolatban egy táblázatot fog kapni a GHK, melynek
kitöltése lesz a feladat.
A Gólyabállal kapcsolatban Lántzky Anna feladata írni egy hírt, melynek határideje
november 22.

Fülöp Gergely megérkezett az ülésre (20:40)

2. EHK beszámoló
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (november -14i)

Lukács Bálint és Szili Ákos elmondta a következőket:


















Az Egyetemi Sportnap február 8-án kerül megrendezésre.
Elnöki értekezletet fog tartani Horváth Bálint.
Horváth Bálint egyeztetett Nagy Gáborral, a héten kapnak reakciót a KU-ra.
A Kollektív Jogok átkerülhet az SZMR-be, aminek kedvező hatása várható.
A módosított HÖK ASZ elfogadásra került.
A Dunaparti szemétszedésen való jelenlétért elnyert hangtechnika átvételéről szükséges
képet készítenie a GHK-nak.
December 7-én Varga Ferenc Nyílt Napra megy.
A hivatalos email címek frissítése folyamatban van.
Az OMHV eredmények megérkeztek.
Új honlap struktúra van készülőben.
EHK Kolégium Referensi posztot ügyvivő jelleggel viszi Varga Ferenc.
Az ESZR betanítás megtörtént.
Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos HJB került megrendezésre. A GPK-ról 1 hallgató volt
jelen.
Cipődoboz akció lesz, melyet hirdetnie kell a GHK-nak.
Erasmus bírálás folyt külügyi ülésen.
A V2 jövőjéről a kormány fog döntést hozni.
Horváth Bálint egyeztetéseket fog folytatni a karok dékánjaival.

2.2. Rendkívüli EHK ülés


Pálfalvi Andrással egyeztetett Horváth Bálint a Kollektív Jogokkal kapcsolatban.
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SZMR módosítás merült fel.
Ösztöndíj pályázatok kerültek elfogadásra.
TDK ösztöndíj került elfogadásra.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1. Általános beszámoló

Tóth Ákos elmondta, hogy:



Áthelyeztek egy ZH-t a 13. hétről a 14. hétre összeférhetetlenségi okok miatt.
További ZH-k kerültek egy időpontra egy képzésen belül.

4. Ösztöndíj Bizottság
4.1. Tájékoztatás az ösztöndíjak tervezett kereteiről

Tóth Levente ismertette a hallgatói normatíva felosztásának menetét és az elmúlt félévek
tapasztalatai alapján ösztöndíjakra felosztott összegeket. Elmondta, hogy az EHK felől 1.720.000
forint érkezett ISZTK jogcímen, melyet javasol EGYKK jogcímen belül felhasználni.
4.2. Felszólalások elfogadása

Tóth Levente elmondta, hogy összesen 19 felszólalás érkezett. Egyesével ismertette a Képviselet
számára a felszólalásról szóló e-mailt, a benne írt hibát, valamint a felülbírálás során tapasztaltakat.
Ismertette a bírálás közben elkövetett hibákat, illetve a javítás utáni eredményét az adott
pályázóknak.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a fent ismertetett módon korrigált pályázatok
felülbírálását?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-125/XV./2019-2020. számú határozat)
4.3. Kari BME ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a KBME ösztöndíj ponthatárára (122,5 pont) és az egy pontra jutó értékre (765 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari BME ösztöndíj ponthatára 122,5
pont legyen és az egy pontra jutó érték 765 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-126/XV./2019-2020. számú határozat)
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4.4. Szakmai ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Szakmai ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (606 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Gulácsi Balázs elhagyta a termet. (22:19)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Szakmai ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 606 Ft legyen?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-127/XV./2019-2020. számú határozat)

Gulácsi Balázs visszatért a terembe. (22:20)
4.5. Sportösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Sportösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (53 Ft) vonatkozó
javaslatát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Sportösztöndíj ponthatára 1 pont legyen
és az egy pontra jutó érték 53 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-128/XV./2019-2020. számú határozat)
4.6. Közösségi ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közösségi ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (937 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közösségi ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 937 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-129/XV./2019-2020. számú határozat)
4.7. Közéleti ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közéleti ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (103 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közéleti ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 103 Ft legyen?
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

6 / 10. oldal

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-131/XV./2019-2020. számú határozat)
4.8. Gólya közéleti ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Gólya közéleti ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (103 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Gólya közéleti ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 103 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-132/XV./2019-2020. számú határozat)
4.9. GHK közéleti ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette az októberben beérkezett pályázatok pontozását. Ismertette a pályázókat
és azok teljesítményét az adott hónapban. Ismertette az ezek alapján az októberi GHK közéleti
ösztöndíjra szánt összegre tett javaslatát, mely 222.500 Ft.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az október 1-31. időszakra vonatkozó GHK
közéleti ösztöndíj imént ismertetett pályázóit, valamint azok jutalmazására szánt összeget?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-133/XV./2019-2020. számú határozat)
4.10. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. október 1-31.
időszakra vonatkozóan

Lántzky Anna ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. október 1-31.
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.
október 1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-134/XV./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Kántor Tamásnak. (22:29)
Lántzky Anna elhagyta a termet. (22:29)
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Kántor Tamás ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. október 1-31. 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. október
1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-135/XV./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna visszatért a terembe. (22:30)
Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (22:30)
4.11. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2019. november 1-15.
időszakra vonatkozóan

Lántzky Anna ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. november 1-15.
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.
november 1-15. időszakra vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-136/XV./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Kántor Tamásnak. (22:31)
Lántzky Anna elhagyta a termet. (22:31)
Kántor Tamás ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. november 1-15. időszakra
vonatkozóan.

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, 2019.
november 1-15. időszakra vonatkozóan?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-137/XV./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna visszatért a terembe. (22:33)
Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (22:33)
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5. Szociális Bizottság
Fülöp Gergely elmondta, hogy szeretné, ha szavazás lenne kiírva a Gólyatanács tagjai számára,
hogy segíthessenek a szociális pályázatok elbírálásában.

Kántor Tamás javasolta, hogy a következő ülésre készüljön el egy ütemezés a szavazást illetően.
Kántor Tamás javasolta, hogy a Szavazási Bizottság tagjai a GHK tagjai legyenek, a Szavazási
Bizottság elnöke pedig a GHK elnöke legyen.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Szavazási Bizottság tagjai a GHK tagjai
legyenek, a Szavazási Bizottság elnöke pedig a GHK elnöke legyen.
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-138/XV./2019-2020. számú határozat)

6. Rendezvény Bizottság
Richter Kristóf elmondta, hogy a tervezett költségvetés megvalósult a Gólyabál lebonyolítása
során.

7. PR Bizottság
Emődi Gergő elmondta, hogy kiküldésre fog kerülni a Gépész Hírek, miután belekerültek az
ösztöndíjak eredményei.

Kántor Tamás megkérte Emődi Gergőt a „Gépész Kar” feliratú sapkák hirdetésére.
Lántzky Anna megkérte a Képviseletet, hogy legyenek aktívabbak a GHK-n belüli teendők során,
mivel egyre többször vannak figyelmen kívül hagyva a határidők. Megkérte a képviselőket, hogy
segítsenek a PR Bizottságnak az EPI kérdőív, valamint a GHK kérdőív összeállításában és
véleményezésében.

8. Szponzor csoport
Lántzky Anna megkérte Emődi Gergőt, hogy készítse el a Szponzor csoport jutalmazásának
koncepcióját.

Emődi Gergő segítséget kért a Képviselettől zsúfolt napirendje és elfoglaltsága miatt. Részletezte,
hogy miért nem elegendő csupán sablon e-mailt írni vállalatoknak és miért lenne szükséges
személyesen foglalkozni velük.

Lukács Bálint elmondta, hogy véleménye szerint a sablon e-mail is jobb, mintha nem lenne
megkeresés.

Lántzky Anna és Szili Ákos elmondta, hogy a képviselők közül többek napirendjébe is
beleférhetne a szponzorokkal való kapcsolattartás.

Emődi Gergő megkérte a Képviseletet, hogy ha van még valaki, aki szívesen foglalkozna
szponzorokkal való kapcsolattartással, jelentkezzen és kísérje figyelemmel az elkövetkezendő
ülések időpontjait.
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9. Szakkollégiumi beszámoló
Szili Ákos elmondta, hogy megkeresést kapott a kari szakkollégiumoktól a Közösségvezetői
ösztöndíj megszűnésével kapcsolatban.

10. Öntevékeny köri beszámoló
Lántzky Anna elmondta, hogy megkeresést kapott az öntevékeny köröktől, hogy lassú a plakátok
rendelésének átfutása a GHK-n belül.

Lántzky Anna ismertette a közösségvezetői ülés napirendi pontjait. Elmondta, hogy ismertette az
aktualizált plakát elhelyezési rendet.

Lántzky Anna elmondta, hogy a Gépész Sportszakosztálytól még nem kapott visszajelzést a
leltárral kapcsolatban. Felkért egy képviselőt, hogy egyeztessen a Gépész Sport Szakosztállyal a
leltárral kapcsolatban. Bányász Gáspár vállalkozott a feladatra.

11. Egyebek
Agócs Norbert elmondta, hogy megkeresést kapott a GHK a KTK Stúdiótól a Gólyatáborban
készült videóval kapcsolatban. Megkérdezte, hogy volt-e valakinek kapacitása erre reagálni.
Lántzky Anna és Emődi Gergő elmondta, hogy reagáltak a megkeresésre és jelenleg egyeztetés
folyik az öntevékeny körrel. Emődi Gergő elmondta, hogy az Öntevékeny köri kapcsolattartó
feladatkörébe tartozhatnának a hasonló esetek.

Modrovics Gergő ismertette a Nyílt Nappal és az Educatio-val kapcsolatban zajlott megbeszélésen
elhangzottakat. Elmondta a következőket:






A promóciós termékek tárgyalása volt a fő téma.
Felmerült a német képzés helyzete és annak népszerűsítésének ötletei.
Idén is szükséges szülői hozzájárulás az Egyetem megtekintéséhez.
Számon fogják tartani, hogy hány fő tartózkodik egyszerre egy teremben.
A Nyílt Napra készülő tájékoztató egységesítésre szorul.

Lántzky Anna megkérte Kántor Tamást, hogy hívjon össze egy ülést, melyen a KTK Fotókör
SzMSz-e kerülne véleményezésre. Figyelmeztette a Képviseletet, hogy hosszas idő óta nem kerültek
rendezésre a bizottsági tárhelyek.

Endrész Roland megköszönte a pályázati időszakban segítséget nyújtó képviselők munkáját.
Elmondta, hogy elindult az online pályázat a Rendezvényszervezői ösztöndíjra.

Richter Kristóf megkérte a Képviselet tagjait, hogy a kari rendezvényeken igyekezzenek
mérsékelten viselkedni.

Gulácsi Balázs beszámolt az informatikai beszerzésekkel kapcsolatos megbeszélésről. Elmondta,
hogy az a beszerzésért felelős szervezetnél szeretnék, ha minél hamarabb beszerzésre kerülnének
az eszközök.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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Szili Ákos kérte a Képviseletet, hogy jelezzen vissza a közösen látogatott hokimérkőzés
időpontjával kapcsolatban.
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