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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. január 7-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.

2.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (január 7-i)

EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK rendkívüli üléséről (január 7-i)

2.2. Beszámoló az EHK üléséről (2019. december 19-i)
3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság
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5.

Ösztöndíj Bizottság

7.

Rendezvény Bizottság

9.

Egyebek

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön
megtartásra?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-155/XXIV./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (január 7-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•

A KJK-n új duális mesterképzés indul.

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:13)
Kántor Tamás elhagyta a termet. (20:15)
Szili Ákos megérkezett az ülésre. (20:16)
Kántor Tamás visszatért a terembe. (20:16)
•
•
•
•
•

•

Fejlesztés alatt vannak az angol nyelvű képzések, egyre több nemzetközi diák jelentkezik az
Egyetemre.
Tárgyalásra kerültek az Általános Szervezeti Egység ösztöndíj körülményei.
Január 9-én Újévi köszöntő kerül megrendezésre a D épület aulájában. Szeretettel várják a
GHK képviselőit.
Felújítás alatt vannak a Kar által használt egyetemi termek.
Orbulov Imre megkérdezte Lántzky Annát, hogy változott-e a képviselők hozzáállása a
pályaorientációs napokkal kapcsolatban? Lántzky Anna jelezte, hogy továbbra is vállalják
a feladatot a GHK tagjai.
Ismertette a Tanács számára a Gyűrű és Kitűzőavató Végzős Bál időpontját és lehetséges
helyszínét.
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2. EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK rendkívüli üléséről (január 7-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•

A rendkívüli ülés fő témája a MŰHELY és az EHK ösztöndíjak szavaztatása volt.
A MŰHELY ösztöndíjat 15-0-0 (igen, nem, tartózkodás) arányban elfogadták az EHK
képviselői.
Az EHK ösztöndíjat 13-0-2 (igen, nem, tartózkodás) arányban elfogadták az EHK
képviselői.
Február 12-én (szerdán) kerül megrendezésre a Műegyetemi Jeges Est.
Február 7-én kerül megrendezésre a KHK Sportnap.
A KU helyzete bizonytalan, ami problémákat okoz a szociális pályázatok bírálásában és
ezáltal a kollégiumi férőhelyek kiosztásában is.

2.2. Beszámoló az EHK üléséről (2019. december 19-i)

Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kidolgozásra került a 2020/21-es tanév rendezvényeinek időbeosztása.
A Kancellária TJSZ módosítási javaslatokat tett. Az EHK elfogadta a módosítási
javaslatokat, azonban a módosításokat később visszavonta a Kancellária.
Elfogadásra került a HK ZH (hallgatói képviselők által írt zárthelyi szabályzatokból,
valamint képviseleti tudnivalókból) tematikája.
Bene Balázs lett megválasztva a VBK HK új elnökének.
Új gmail rendszer került bevezetésre az EHK-ban. A továbbiakban a @bmeehk.hu
végződésű e-mail címek lesznek elérhetők.
A VIK és a KJK előreláthatólag közös képzést indít.
Vezetőváltás történt az ÜMSZ-ben és az ISZ-ben. Az ISZ új igazgatója Csallóközi
Tivadar lett.
A HK ZH megírásának időpontja február 24 18:00.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos ismertette a HK ZH-ra való felkészítésre készült koncepcióját. Elmondta, hogy
hétvégente tartanának a TOB tagjai felkészítőket, amely során a TVSZ különböző fejezeteit venné
át közösen a Képviselet.

Tóth Ákos elmondta a következőket:
• Információkat kapott Dr. Bihari Pétertől a vizsgákkal kapcsolatban, amelyeket átvizsgálva
néhány

problémába
ütközött
a
vizsgák
időpontjait
illetően.
Kántor Tamás jelezte, hogy nem először jelent problémát a hallgatók számára, hogy nem
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határidőn belül kap vizsgarend-tervezetet a GHK, ami miatt a vizsgák időpontjainak
módosítása sokkal körülményesebb, ha mintatantervi tárgyakból időbeli ütközés van.
• Több mintatantervi tárgy vizsgái vannak ugyanazon a napon.
• A vizsgaidőpontok módosítása már problémás, mivel a legtöbb hallgató már felvette a
tervezett vizsgáit.
• Ismertette az aktuális tanulmányi problémákat:
o A 2020. január 6-i vizsgán magas bukási arány alakult ki, ezzel kapcsolatban
sikertelenségi eljárás indul.
o Hallgatók által jelzett problémák. Ezek egyéneket érintő problémák, amik már
megoldódni látszanak.
Agócs Norbert ismertette a Tanulmányi Tippek sorozat koncepcióját. Szeretné, ha a GHK
Facebook oldalán indítana egy olyan posztsorozatot, melyben könnyen emészthető bejegyzésekkel
informálnák a hallgatói közösséget fontos tanulmányi szabályokról.

Endrész Roland jelezte, hogy jó ötlet lenne ezt az elképzelést más bizottságokon belül is
megvalósítani például a szociális pályázatok, illetve a következő félév teljesítményalapú ösztöndíj
pályázatai miatt.

4. Kollégiumi Bizottság
4.1 Beszámoló monitoring értekezletről

Okolicsányi Péter elmondta, hogy december 31-én megszűnt a KI. Feladatát a KFI vette át, amely
a HSZI részét képezi. A kollégiumi rendezvények, üzemeltetéssel való kapcsolattartás és a
gondnokok koordinálása új felügyeleti kezekbe kerültek.
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
• EKFSZ néven új szabályzat kerül bevezetésre. Ennek a szabályzatnak a mellékletei a kari
KFSZ-ek, melyek a kollégiumi szabályzatokat foglalják össze.
• Ágyi poloskás szobát jelentettek be az KTK 5. emeletén.
• Egységes kollégiumi férőhely pályázati kiírást alakítottak ki, így az eddig kari szinten
elkészült pályázati kiírást elutasították.
• Több hallgató szeretne beköltözni a várólistáról a félév hátralévő részére.
• Feltöltésre kerültek a mentori pályázati kiírások.
Figyelmeztető rendszer bevezetése van folyamatban, mert elszaporodtak a KTK folyosóin
kint hagyott, a menekülési útvonalakat leszűkítő tárgyak, ruhák, szemeteszsákok.
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5. Ösztöndíj Bizottság
5.1. Tájékoztatás az aktuális ösztöndíjak helyzetéről

Endrész Roland elmondta, hogy a Rendezvényszervezői ösztöndíj és a GHK ösztöndíj november
16-30. időszakra leadásra kerültek a HSZI számára. A dokumentációk nem teljesek, a hiánypótlásra
január 9. 12:00-ig van lehetőség.
5.2. GHK közéleti ösztöndíjak (november 1-30.)

Endrész Roland előterjesztette a GHK közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok pontozását és
eredményét a 2019. november 1-30. időszakra vonatkozóan.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a GHK közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok
pontozását és eredményét a 2019. november 1-30. időszakra vonatkozóan?
A GHK 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-156/XXIV./2019-2020. számú határozat)

6. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta, hogy az EHK legutóbbi állása szerint a szociális pályázatok során nem
kerülnek beszedésre az igazolások.
A szociális pályázatok bírálóiról szóló szavaztatás felügyeletéhez Farkas Szidónia fog közzétenni
egy beosztást.

Lántzky Anna előterjesztette, hogy Dovicsin Péter legyen a szociális bírálókról szóló szavazás
EHK-delegáltja.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Dovicsin Péter legyen a szociális bírálókról
szóló szavazás EHK-delegáltja?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-157/XXIV./2019-2020. számú határozat)

7. Rendezvény Bizottság
7.1. Tájékoztatás a Gyűrűavató szervezésének állásáról

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•
•
•

Nehezen halad a szervezés, mert sokan még nem tértek vissza az ünnepi pihenésről a
munka világába.
Árajánlatot kapott egy potenciális zenekartól az eseményen való fellépésre. A Képviselet
véleményét kérte a zenekarral kapcsolatban.
A helyszín még bizonytalan, amint végleges az árajánlat a helyszín szolgáltatójától, akkor
véglegesíthető a rendezvényre szóló jegyek ára.
Javaslatokat kért a Képviselettől olyan tanár személyére, aki humoros diplomavédést adna
elő.
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Modrovics Gergő elmondta a következőket:
•
•

Az EDUCATIO kiállításra készült beosztást elküldte a Képviselet levelező listájára, kérte,
hogy minden kiállító pontosan érkezzen az eseményre.
Kikérte a Képviselet véleményét, hogy mi alapján legyenek kiosztva, átadva a GPK
promóciós termékei.

8. Külügy
Agócs Norbert elmondta, hogy feltöltötték az ERASMUS pályázati kiírását, megkezdődött a
pályázás.

9. Egyebek
Szili Ákos megkérdezte, mikor látogatja közösen a GHK a KMK hokimérkőzését. Richter Kristóf
elmondta, hogy nem sikerült elérnie az illetékeseket ezüggyel kapcsolatban.

Okolicsányi Péter jelezte, hogy a MŰGÉP számára levél érkezett. Elmondta, hogy aktuális a
szintfelelősi pályázati kiírás elkészítése.

Ülés vége: 22:40
A következő ülés várható időpontja: 2020. január 14. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2020. január 7.

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