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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. december 17-én tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Mandátum

Jelen

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: 18:00
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.

3.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (december 17-i)

EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (december 12-i)

2.2.

Beszámoló az EHK rendkívüli üléséről (december 17-i)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
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4.

Kollégiumi Bizottság

5.

Rendezvény Bizottság
5.1.

Beszámoló a Gyűrűavató és Végzős Bál szervezéséről

6.

Külügy

7.

Szakkollégiumi beszámoló

8.

Öntevékeny köri beszámoló

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-152/XXII./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (december 17-i)

Lántzky Annát Tóth Levente helyettesítette a Dékáni Tanács december 17-i ülésén.
Tóth Levente elmondta a következőket:
•

Elmaradt a Vezetői Értekezlet.

•
•
•

A TAD-okat szavaztatásra kell bocsátani hamarosan.
Egy hallgató a HJB-hez fordult egy házi feladat leadásával kapcsolatban.
Szó esett a számonkérések során meg nem engedett eszközök használatáról.

2. EHK beszámoló
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (december 12-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•

A HK ZH-k felépítése december 19-ig várható.
A kollégiumi mentor pályázati kiírás véleményezésre továbbításra került a Kancelláriának.

2.2. Beszámoló az EHK rendkívüli üléséről (december 17-i)
•
•
•

Kollégiumi ügyek miatt rendkívüli EHK ülés került megrendezésre december 17-én.
Jeges Est kerül megrendezésre; az időpont még határozatlan.
2020. szeptember 15-17-ig kerül megrendezésre a BME Egyetemi Napok.
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•
•

2020. szeptember 23-án kerül megrendezésre az Önkéntes Nap, a tervezet szerint.
Elfogadásra került a KU.

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (18:27)

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos elmondta a következőket:
•

•
•

Részt vett egy bizottságban, amely bizottság előtt egy kedvezményes tanulmányi renddel
rendelkező hallgató leadta a házi feladatát. Erre azért került sor, mert a hallgató nem tartotta
megfelelőnek a rend szerinti leadását a házi feladatnak.
Mechatronikai mérnök hallgatóknak egy időpontra lett ütemezve egy labor pótlása,
valamint egy zárthelyi pótlása. Folynak az ezzel kapcsolatos intézkedések.
Hallgatói bejelentés érkezett, miszerint a hallgató házi feladatát a szabályoknak nem
megfelelően utasították vissza, ennek következtében méltányossági kérelem nélkül
szándékozik pótleadást igényelni.

Agócs Norbert elmondta, hogy egy hallgató jelezte, hogy szeretne pótzárthelyit írni a
Konfliktuskezelés tárgyból, amely tárgyból normál esetben nem szoktak pótzh-t kiírni, mivel olyan
csekély a bukási ráta. Ennek ellenére a TVSz szerint kötelező a tanszékeknek legalább egy díjmentes
pótlási lehetőséget biztosítania a hallgatók számára.

4. Kollégiumi Bizottság
Lukács Bálint elmondta, hogy jelenleg nincs megfelelően szabályozva a kollégiumi férőhely
osztása.

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•

Fegyelmi tárgyaláson vett részt, melyen három hallgató jelent meg a kollégiumi férőhelyük
kihasználatlansága miatt.

•

A szabálysértő hallgatók elismerték a mulasztásukat, és elnézésüket fejezték ki. A tárgyalás
gondtalanul lezajlott.
A szabálysértő hallgatók megrovást kaptak.

•

5. Rendezvény Bizottság
5.1. Beszámoló a Gyűrűavató és Végzős Bál szervezéséről

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•

2019-ben nem várható előrelépés a rendezvény szervezésével kapcsolatban.
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6. Külügy
Agócs Norbert elmondta, hogy elérhető lesz a fellebbezés lehetősége az ERASMUS bírálatok
eredményével szemben, melyre eddig (évekre visszamenőleg) nem volt lehetőség. A koordinátorok
továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a pályázók a Neptunon keresztül ismertessék el a
nyelvvizsgájukat.

7. Szakkollégiumi beszámoló
Bányász Gáspár elmondta, hogy a szakkollégiumok megkapták az állami támogatást, melyet egy
korábbi pályázat során nyertek el.

8. Öntevékeny köri beszámoló
A körök pontozását a kollégiumi férőhelyek osztása előtt el kell végezni.

9. Egyebek
Lántzky Anna elmondta, hogy a képviselők pontozását hamarosan elkészíti és elküldi a GHK
levelező listájára. Felhívta a képviselők figyelmét a GHK belső kérdőívének határidejére.
Ülés vége: 19:02
A következő ülés várható időpontja: 2019. január 7. (kedd) 18:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2019. december 17.

………………………..…………..
Endrész Roland
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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