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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. december 10-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. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (december 10-i) 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az EHK üléséről (december 5-i) 

2.2. Kollégium 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
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4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Rendezvényszervezői ösztöndíj végleges eredményének szavaztatása 

4.2. Beszámoló az Ösztöndíj Bizottság legutóbbi üléséről 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló az ESZB üléséről 

6. Gazdasági bizottság 

6.1. KHK szakmai továbbképző programok megvalósult költségvetése 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Beszámoló a Gyűrűavató és Végzős Bál szervezéséről 

8. Szponzor Csoport 

9. Külügy 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

11. Egyebek 

 Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-147/XX./2019-2020. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (december 10-i) 

Lántzky Annát Szili Ákos helyettesítette a Dékáni Tanács december 10-i ülésén. 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Vezetői értekezletről esett beszámoló.  

• Az EDUCATIO kiállítás 2020. január 9. és 11. között kerül megrendezésre. 

• EDUCATIO kiállításra zajlanak az előkészületek. A kiállításon felhasználható promóciós 

termékekről zajlott megbeszélés. 

• A 2020/2021-es tanév időrendi beosztásának kialakítása elkezdődött. 

• A 2020-as év EDUCATIO kiállítására Dr. Bihari Pétert kérték fel a Kar bemutatására. 

• December 11-én megkezdődnek a személyes MSc felvételi elbeszélgetések. 

Lukács Bálint megérkezett az ülésre. (20:20) 

• Pályaorientációs nap kerül megrendezésre Mezőtúron, a Teleki Blanka Gimnáziumban. 

Erre a rendezvényre szeretnének az Egyetemről is képviselőket küldeni. 
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• Az angol nyelvű képzés frissítése van folyamatban. 

• A BME hallgatói számára elérhető Japán ösztöndíj jelentkezési határideje december 13. 

• A jegyzetprogramokra érkezett javaslatok tárgyalása folyamatban van. 

• A Grammar.ly szoftver beszerzése folyamatban van. 

• Folyamatban van a Kar által használt egyetemi termek felújítása. 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az EHK üléséről (december 5-i) 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Horváth Bálint beszámolt az SZMR megbeszélésről.  

• A TJSZ módosításáról esett megbeszélés.  

• A KHK-k 2020. január első hetén tudják jelezni, hogy mikor tartanak igényt a gödi és 

balatonlellei helyszínekre a szakmai továbbképző hétvégék céljából. 

• A 2020-as Gólyatábor helyszínével kapcsolatban folyt megbeszélés. 

• HPVC néven új egyetemi versenycsapat alakult. 

• A hallgatói képviselők által írt tesztekről esett tárgyalás. Megválasztásra kerültek az ezt 

felügyelő bizottság tagjai. 

• December 19-én várhatóan elérhető lesz a HK ZH struktúrája. 

• Különböző pályázatok kerültek szavaztatásra. A pályázatok elfogadásra kerültek. 

• Szili Ákos beszámolt az elnöki értekezletről. Figyelmeztette a karokat az ülésemlékeztetők 

késése miatt. 

• A szociális pályázatok bírálóinak vizsgáztatása január második hetén várható. 

• Kollégiumi KU került tárgyalásra. Módosítási javaslat érkezett a kollégiumi férőhely 

várólista várólistájának rendszerére. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (21:00) 

• A KFSZ módosítása véglegesítésre került. 

Okolicsányi Péter bemutatta a KFSZ-ben adódott lényegi változásokat. Elmondta, hogy az 

egyetemi öntevékeny körökben tevékenykedő hallgatók TSZK pontszámítás szerint – vagyis 

összesítve a tanulmányi, szociális és közösségi pontokat - az eddigi maximum 15 kollégiumi felvételi 

pont helyett 20 pontot kaphatnak. Tisztázásra került a miniszteri ösztöndíjas hallgatók helyzete. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja a KFSZ imént bemutatott változásait? 

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

(GHK-148/XX./2019-2020. számú határozat) 
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Okolicsányi Péter ismertette a kollégiumi férőhely pályázatok időpontjait. Elmondta, hogy vannak 

kérdéses körülmények, de ezeket letisztázva a 14. oktatási hét folyamán szeretné, ha elektronikus 

szavazás lenne kiírva a kollégiumi férőhely pályázati kiírásáról. 

Okolicsányi Péter és Gulácsi Balázs elhagyták az ülést. (21:26) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Agócs Norbert elmondta, hogy a hallgatói kérdések megválaszolásra kerültek. A CAD alapjainak 
frissített Tanulmányi adatlapja továbbításra került Dr. Bihari Péter számára. 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Rendezvényszervezői ösztöndíj végleges eredményének szavaztatása 

Endrész Roland ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit. 

Bemutatta a Rendezvényszervezői ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre 

(100 Ft) vonatkozó javaslatát.   

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Rendezvényszervezői ösztöndíj ponthatára 

1 pont legyen és az egy pontra jutó érték 100 Ft legyen?  

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-149/XX./2019-2020. számú határozat) 

4.2. Beszámoló az Ösztöndíj Bizottság legutóbbi üléséről 

Endrész Roland elmondta, hogy az Ösztöndíj Bizottság legutóbbi ülésén egy dokumentáció 

készült, mely összefoglalja az elmúlt 2019/20. tanév őszi pályázati időszakának hiányosságait és 

tanulságait.   

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló az ESZB üléséről 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Az ülésen az elkövetkezendő szociális pályázati időszakról és az ezzel kapcsolatos 

változásokról, teendőkről esett szó. 

• Kizárólag másolt dokumentumok kerülhetnek beszedésre a következő időszakban. 

• Nem tölthetők fel személyigazolvány, lakcímkártyák az ESZR rendszerébe adatvédelmi 

szempontok miatt. 
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6. Gazdasági bizottság 

6.1. KHK szakmai továbbképző programok végleges költségvetése 

Lukács Bálint beszámolt a GHK novemberi KHK szakmai továbbképző programok gazdasági 

hátteréről. Ismertette az esemény részletes költségvetését. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KHK szakmai továbbképző programok az 

imént bemutatott végleges költségvetését? 

A GHK  9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-150/XX./2019-2020. számú határozat) 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Beszámoló a Gyűrűavató és Végzős Bál szervezéséről 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• 2019-ben nem várható előrelépés az esemény helyszínével kapcsolatban. 

• Az esemény hirdetése elkezdődik még a 2019-es évben, a helyszín feltüntetése nélkül. 

Szili Ákos megkérdezte, sikerült-e egyeztetnie Richter Kristófnak a Kanadai Magyar Hoki Klub 
mérkőzéseinek szervezőivel.  

Richter Kristóf elmondta, hogy nem érte el a szervezőket. 

8. Szponzor Csoport 

Emődi Gergő elmondta, hogy a Szponzor Csoport elkészült koncepciója elérhető a GHK levelező 

listáján. 

Lántzky Anna megkérte a képviselőket, hogy tanulmányozzák a koncepciót és alkossanak 

véleményt a következő ülésig. 

9. Külügy 

Agócs Norbert elmondta, hogy változott az ERASMUS pályázati kiírása. Ismertette a főbb 

változásokat. Elmondta, hogy szeretnék, ha a pályázók kizárólag online tudnának pályázni. Ennek 

következménye lenne, hogy kizárólag a Neptun rendszerébe feltöltött nyelvvizsgával lehet 

jelentkezni az ösztöndíjra. 

10. Öntevékeny köri beszámoló 

Lántzky Anna elmondta, hogy az öntevékeny körök tagjainak pontozására szeretne segítséget 

kérni a Képviselettől. 
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11. Egyebek 

Lántzky Anna elmondta, hogy kérdőívet fog készíteni a következő ülés időpontjával kapcsolatban.  

 

Ülés vége: 23:47 

A következő ülés várható időpontja: 2019. december 17. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2019. december 10. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


