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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. január 21-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. Dékáni Tanács beszámoló (január 21.) 

1.2. Nevelői szoba pályázat elfogadása a 2019/20. tanév tavaszi félévre vonatkozóan 

1.3. Tankörvezető vezető személyének megválasztása 

1.3.1. Pályázatok ismertetése 

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében : 
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1.3.4. Szavazás 

1.4. Tankörvezetői poszt pályázati felhívásának elfogadása 

1.5. GHK decemberi ösztöndíj elfogadása 

1.6. GHK decemberi ösztöndíj elfogadása (GHK elnöké) 

1.7. Öntevékeny körök beszámolóinak pontozásának elfogadása 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3. Kollégiumi Bizottság 

4. Rendezvény Bizottság 

5. Egyebek 

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

megtartásra? 

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

(GHK-164/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Tóth Levente legyen a mai ülés 

emlékeztetővezetője? 

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

(GHK-165/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Dékáni Tanács beszámoló (január 21.) 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• A KBME ösztöndíj kiosztásra nem került okleveleit a GHK tagjai Szabó Tibortól 

tudják átvenni a jövő héten, melyeket ügyeleti időben fog kiosztani a GHK. 

• A szociális pályázatok bírálóiról szóló szavazás számlálásának jegyzőkönyvét a jövő 

héten tudja hitelesíteni Szabó Tibor. 

• A vezetőség megkérte a GHK tagjait, hogy a Gyűrű – és Kitűzőavató Végzős Bál 

rendezvény meghívóit időben küldjék el a lehetséges problémák kizárása érdekében. 
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1.2. Nevelői szoba pályázati kiírás elfogadása a 2019/20. tanév tavaszi félévre 

vonatkozóan 

Lántzky Anna bemutatta a Nevelői szoba pályázati kiírás módosításait. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Nevelői szoba pályázati kiírását a 2019/20. 

tanév tavaszi félévre vonatkozóan? 

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

(GHK-166/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1.3. Tankörvezető vezető személyének megválasztása 

Lántzky Anna ismertette a beérkezett pályázatokat. Tankörvezető vezető pozícióra pályázatot 

adott le: Tóth Ákos. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit? 

Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés. 

1.3.1. Pályázatok ismertetése 

Tóth Ákos ismertette pályázatát. Elmondta, hogy többször is részt vett a Gólyatábor rendezvény 

lebonyolításában. Véleménye szerint kellő tapasztalattal rendelkezik, el tudja képzelni magát ebben 

a feladatkörben. Motiváltnak érzi magát. A tanulmányi ügyek mellett úgy érzi, probléma nélkül 

képes ellátni a feladatot. 

1.3.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében. 

Tóth Ákos elhagyta az ülést (20:24) 

1.3.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében : 

Lántzky Anna elmondta, hogy Tóth Ákos nagy tudással és hozzáértéssel rendelkezik, melyet 

kamatoztatni tud majd a tankörvezetők képzése során. Támogatja Tóth Ákos tankörvezető vezetői 

posztra történő megválasztását. 

Richter Kristóf elmondta, hogy Tóth Ákos kiállása megfelelő, támogatja Tóth Ákost a 

tankörvezető vezetői posztra.  

Tóth Ákos visszatért az ülésre (20:25) 

1.3.4. Szavazás 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja Tóth Ákost a tankörvezető vezetői posztra? 

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

(GHK-167/XXVI./2019-2020. számú határozat) 
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1.4. Tankörvezetői poszt pályázati felhívásának elfogadása 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Tankörvezetői poszt pályázati felhívását?  

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 
(GHK-168/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1.5. GHK decemberi ösztöndíj elfogadása 

Lántzky Anna ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. december 1-31. 

időszakra vonatkozóan. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. december 

1-31. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 
(GHK-169/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

1.6. GHK decemberi ösztöndíj elfogadása (GHK elnöké) 

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Tóth Leventének. (20:30) 

Lántzky Anna elhagyta a termet. (20:30) 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. december 1-31. időszakra 

vonatkozóan. 

Tóth Levente megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2019. december 1-31. 

időszakra vonatkozóan? 

A GHK 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-170/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna visszatért a terembe. (20:32) 

Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (20:32) 

1.7. Öntevékeny körök beszámolóinak pontozásának elfogadása 

Kántor Tamás bemutatta az elmúlt hetek munkája során kialakult javaslatot az öntevékeny körök 

közösségi tevékenység értékelési rendszerének módosítására, és az így kialakult pontozást. 

A GHK megbeszélte a felmerülő kérdéseket, majd annak függvényében döntött. 

Lántzky Anna ismertette az öntevékeny körök részéről érkezett felszólalásokat a pontszámokkal 

kapcsolatban. 

Lántzky Anna ismertette javaslatait a beszámolók és a körökkel megbeszéltek alapján. 
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Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az öntevékeny körök beszámolóinak pontozását? 

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

(GHK-171/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

Lántzky Anna elmondta, hogy a gödi tábor foglalásával kapcsolatban problémák adódtak. Új 

helyszínt keres a GHK. 

Lántzky Anna elmondta, hogy gondolkozzanak a GHK tagjai Pro Juve Universitatis jelöltekről. 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

• Matematikából kiírásra került egy plusz vizsga, Anyagismeret és anyagtechnológiából 

különböző okok miatt nem volt megoldható új vizsga kiírása. 

• Vizsgarend szempontokkal kapcsolatban a GHK Dr. Bihari Pétertől e-mailt kapott, 

melyben arra kéri a GHK tagjait, hogy gyűjtsék össze a vizsgákkal kapcsolatos adatokat. 

• Az EHK-ban KOB ülést szeretnének rendezni, melynek témája a TVSZ felülvizsgálata. 

• A TVSZ módosításainak ellenőrzését előreláthatólag a napokban fejezi be. 

Tóth Ákos elhagyta az ülést (21:40) 

3. Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

• Elindította a kollégiumi jelentkezést. A jelentkezés határideje hallgatók esetén január 29. 

• Az MSc első félévet kezdők esetében január 23-án indul a kollégiumi jelentkezés. 

• A KFSZ feltöltésre került KEFIR-be. 

Lántzky Anna megkérte Okolicsányi Pétert, hogy írjon meg egy hírt a kollégiumi jelentkezéssel 
és annak szűkös határidejével kapcsolatban. 

4. Rendezvény Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• A Gyűrű – és Kitűzőavató Végzős Bál előkészületei, jegyárusítása rendben haladnak. 

• A humoros diplomavédésre kijelölt személyek elvállalták a feladatot. 

• A Gólyatábor lehetséges helyszíneivel kapcsolatban történtek előre lépések. 

• A Kulturális hét szervezését megkezdte a Rendezvény bizottság. 

5. Egyebek 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy a következő egy héten nem tartózkodik Budapesten. 

Tóth Levente elmondta, hogy a következő egy héten nem tartózkodik Budapesten. 

Szili Ákos felhívta a figyelmet a HK ZH-ra való felkészülés fontosságára. 
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Lántzky Anna elmondta, hogy a következő egy héten nem tartózkodik Budapesten. Szeretné 

Kántor Tamást és Tóth Leventét felkérni a hivatalos iratok aláírására ebben az időszakban.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki eltudja fogadni Kántor Tamás és Tóth Levente aláírási 

jogát alelnökként az elnök helyett? 

A GHK 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 
(GHK-171/XXVI./2019-2020. számú határozat) 

Ülés vége: 22:26 

A következő ülés várható időpontja: 2020. január 28. (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 21. 

………………………..………….. 
Tóth Levente 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


