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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. január 14-én tartott rendes üléséről
Képviselő neve
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb
Az ülés vendége: Bögre Bálint (Vezetőmentor)

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.

A Mentor Gárda vezetőjének beszámolója

1.2.

VPK mentor megválasztása

1.3.

KTK vezetőmentor megválasztása

1.4.

KTK mentorok megválasztása

1.5.

Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (január 14-i)
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2.

EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (január 9-i)

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság

5.

Ösztöndíj Bizottság

7.

Gazdasági Bizottság

8.

Rendezvény Bizottság

9.

PR Bizottság

10.

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-158/XXV./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Levente legyen a mai ülés
emlékeztetővezetője?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-159/XXV./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1. A Mentor Gárda vezetőjének beszámolója

Bögre Bálint beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Mentor Gárda élén. Bögre
Bálint elmondta a következőket:
•

•

•
•
•

Az elmúlt félévben 10 fegyelmi jegyzőkönyvet vett fel a Mentor Gárda, ami nem számít
kimagasló értéknek. A fegyelmi jegyzőkönyvek a szokásos tevékenységek miatt íródtak,
mint például a lakcímmel kapcsolatos probléma, téves tűzriasztás okozása és
vendégfogadással kapcsolatos probléma.
Elvégezték a rendszeresen megtartásra kerülő tevékenységeiket, melyek többek között a
szobaellenőrzés, a konyhában hagyott koszos edények összegyűjtése, próbatűzriadó
(melyen körülbelül 4 perc alatt sikerült elhagyni a kollégiumot a hallgatóknak).
A mentorok által szervezett eseményeket illetően megrendezésre kerültek a véradások, főző
verseny, mikulás, szoba tisztasági verseny, illetve belső csapatépítést is szerveztek.
A szükséges tájékoztató leveleket kiküldték, a mentori bemutatkozás megtörtént.
A jelenlegi félévben a folyosókra kihelyezett, menekülési útvonalat szűkítő tárgyakkal
kapcsolatban szeretnének bevezetni egy új rendszert.
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•

Kifejtette a mentorokról alkotott véleményét, miszerint összességében meg volt elégedve a
Mentor Gárda tagjainak munkájával.

Lántzky Anna megköszönte a beszámolót Bögre Bálintnak és sok sikert kívánt neki.
1.2. VPK mentor megválasztása

Radácsi Kristóf javasolta, hogy a VPK mentora Tüske Zoltán legyen.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja Tüske Zoltánt a VPK mentorának?
A GHK 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-160/XXV./2019-2020. számú határozat)
1.3. KTK vezetőmentor megválasztása

Lántzky Anna javasolta, hogy a KTK vezetőmentora Bögre Bálint legyen.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja Bögre Bálintot a KTK vezetőmentorának?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-161/XXV./2019-2020. számú határozat)
1.4. KTK mentorok megválasztása

Okolicsányi Péter javasolta, hogy az előző félév mentorai maradjanak a Mentor Gárda tagjai a
2019/20. tanév tavaszi félévére is. A javasolt személyek tehát Borsi Péter, Gajda Attila, Renkó
József, Szobodek Kristóf, Várszegi Bence.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki melyik jelentkezőket támogatja, hogy felvételre kerüljenek,
mint mentorok?
A titkos listás szavazás eredménye a nevek szerinti sorrendben:
•
•
•
•
•

Borsi Péter: 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
Gajda Attila: 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Renkó József: 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
Szobodek Kristóf: 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Várszegi Bence: 4 igen, 2 nem és 4 tartózkodás

A szavazás értelmében a Mentor Gárda tagjai Borsi Péter, Gajda Attila, Renkó József és
Szobodek Kristóf lettek.
(GHK-162/XXV./2019-2020. számú határozat)
1.5. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (január 14-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•

Tóth Ákossal a következő napon Agárdonyba mennek előadást tartani.
Megrendezésre került a HK ZH-ra való felkészülés, sok hiányzó volt.
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•
•

•
•
•
•

A TVSZ első két fejezetéből kell felkészülni a következő ülésig. Ismertetésre került a
jutalmazási és szankcionális szabály.
A következő napon kerül kiosztásra a gödi és balatonlellei táborok foglalási időpontjai
KHK-k szerint. A GHK a gödi tábort április 3-5., míg a balatonlelleit július 29. – augusztus
2. időintervallum között kapja meg a GHK.
Felhívta a figyelmet a decemberi pontozás elküldésére, melynek határideje csütörtök éjfél.
Az EDUCATIO-n 7 GHK tag jelent meg kiállítani a 20-ból, a jelentkező formot pedig 13an töltötték ki, ami kevésnek mondható.
Beszámolt a Senior Gárdával való egyeztetésen elhangzottakról.
A következő héten esedékes a tankörvezetők felkészítőjének vezetőjének megválasztása.

2. EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (január 9-i)

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

•

•
•

A Kancellári Utasítás aláírásra került, mely így kiadásra került, valamint a Kancellária
honlapján megtalálható.
SZMR módosításról volt szó, de a folyamatban késés várható.
Az EHK-nak létrejött egy info@ levelező listája, mely a titkarsag@ e-mail címet helyettesíti.
A MŰHAL évzárás megtörtént.
Mappa rendszer készült az EHK-ban, így a fájlok online tárolása lehetségessé vált.
ETB-n a TVSZ módosításokról, záróvizsga tapasztalatokról volt szó.
A szociális vizsgák esetében a HK közeliek vizsgáit az ESZB fogja elbírálni, csak ESZB
tagok vizsgáztathatnak. 2020. január 20. a leadás és 2020. január 28. a hiánypótlás határideje
azon szociális pályázatoknak, melyek a kollégiumi férőhely elbírálásánál beszámítanak.
Dr. Bihari Péter elmondta, hogy a hallgatók jogviszonya megszűnik BSc képzés befejezése
és MSc képzés megkezdése között. Ennek megoldása az, hogy augusztus 31. lesz tavaszi
félévben a jogviszony lejártának ideje.
HÖK ASZ módosítása folyik, a közeljövőben tárgyalja majd az EHK.
Az EHK jövőjéről és jelenéről történt hosszas megbeszélés.

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

A Dinamika tárgyból vizsga január 24-én kerül kiírásra.
A hétvégén TVSZ-ből felkészítőt fog tartani a GHK számára.
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4. Kollégiumi Bizottság
4.1 Aktuális kollégiumi tudnivalók

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
•
•

Beszámolt a HSZI-vel folytatott megbeszélésen elhangzottakról.
A KTK 6. emeletén az egyik mosógép több hónapja meghibásodott. A javítási folyamat
még nem kezdődött el.
• A költözési irányelveket szét kell választani különböző típusokra (státuszváltozás szerint).
A feladatot Radácsi Kristóf látja el.
• A KFSZ-ről nincs további hír.
Gulácsi Balázs beszámolt a mágneszár ellenőrzésén történtekről. A GHK-nak kell megmondania,
pontosan mi és hova kerüljön. A feladatot Bányász Gáspár és Gulácsi Balázs látják el.
Okolicsányi Péter és Radácsi Kristóf elhagyták az ülést (21:46)

5. Ösztöndíj Bizottság
Tóth Levente elmondta a következőket:
•
•

A Rendezvényszervezői ösztöndíj dokumentációja hibátlan.
A GHK és GHK közéleti ösztöndíjak esetében papír alapon hibátlan a dokumentáció, de
a honlapra való feltöltéseben van elmaradása a GHK-nak.

6. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta a következőket:
•
•
•

A szociális bírálók vizsgáztatása a héten indul, és január végéig lehet vizsgázni.
A szociális bírálók szavaztatása zajlik ebben az időszakban.
Legkésőbb január 20-ig két képviselőnek a GHK-ban rendelkeznie kell nem referensi
bírálói vizsgával.

7. Gazdasági Bizottság
7.1. Gyűrű és Kitűzőavató Végzős Bál előzetes költségvetésének elfogadása

Lukács Bálint ismertette előterjesztését.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gyűrű - és Kitűzőavató Végzős Bál előzetes
költségvetését?

A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-163/XXV./2019-2020. számú határozat)
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8. Rendezvény Bizottság
Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•
•

A humoros diplomavédők kiválasztásra kerültek.
Beszámolt a 2020. évi Gólyatábor helyszínének lehetőségeiről.
A Gyűrű – és Kitűzőavató Végzős Bál jegyárusítása a közeljövőben indul.

Modrovics Gergő beszámolt az Educatio rendezvényen történtekről. Véleménye szerint a
rendezvény jó hangulatban, problémák nélkül lezajlott.

9. PR Bizottság
Emődi Gergő elmondta, hogy a pályaorientációs napokkal kapcsolatban folytatott megbeszélést.

10. Egyebek
Gulácsi Balázs segítséget kért az öntevékeny köri beszámolók pontozásával kapcsolatban,
melynek határideje péntek.

Szili Ákos elmondta, hogy a Gólyatanácsosoknak is nyíltak lesznek az ülések és a bizottsági ülések,
valamint különböző projekteket szeretne nekik adni.

Lántzky Anna felhívta a figyelmet a 2020-as projekt táblázatnak töltésére, melynek határideje
vasárnap.

Kántor Tamás felhívta a figyelmet papírlap és genoterm vásárlására.
Richter Kristóf elmondta, hogy a közeljövőben a vizsgaidőszakra koncentrál, az alap feladatokat
ellátja, de speciális feladatok vállalására nem jut ideje.
Ülés vége: 23:20
A következő ülés várható időpontja: 2020. január 21. (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 14.

………………………..…………..
Tóth Levente
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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………………………..…………..
Lántzky Anna
elnök
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