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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. február 18-án tartott rendes üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
Bányász Gáspár
Endrész Roland
Farkas Szidónia
Fülöp Gergely
Gulácsi Balázs
Hepp Ádám
Kántor Tamás
Lántzky Anna
Lukács Bálint
Modrovics Gergő
Okolicsányi Péter
Radácsi Kristóf
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.
Az ülés vendégei: Kopasz Erik (KÖRET kör leköszönő vezetője), Tatai Álmos (KÖRET kör új
vezetője), Pollák Zsombor (EHK tisztségviselői pozícióra pályázó képviselő), Klung Máté
(Áramlástan Szakosztály leköszönő elnöke), Major Dániel (Áramlástan Szakosztály új vezetője)

Lántzky Anna előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Vezetői beszámoló

1.1. A KÖRET leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása
1.2. Az Áramlástan Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott
vezető bemutatkozása
1.3.

Pollák Zsombor bemutatkozása

1.4.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (február 18-i)
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1.5.

Egyeztetés a HK ZH-val kapcsolatban

1.6.

GHK ösztöndíjak eredménye (január 1-31.)

2.

EHK beszámoló

2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (február 6-i)

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság

4.1.

Mentori pótpályázat eredményének ismertetése

4.2.

Kollégiumi férőhely adatok

4.3.

Kollégiumi helyiségek foglalása

4.4.

Egyebek

5.

Ösztöndíj Bizottság

6.

Szociális Bizottság

7.

Gazdasági bizottság

7.1.

Gyűrűavató megvalósult költségvetése

7.2.

Előadói ajándékok igényfelmérése

7.3.

Sportpálya igények felmérésének eredménye

7.4.

Eszközbeszerzés felmérésének határidejének módosítása

8.

Rendezvény Bizottság

8.1.
9.

Kulturális és szakmai hét programtervének ismertetése
Szponzor Csoport

9.1.

Általános beszámoló

9.2.

Szponzor csoport vezető választása

9.2.1.

Pályázatok ismertetése

9.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

9.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

10.

PR Bizottság

10.1.

PR Bizottság vezető választása

10.1.1.

Pályázatok ismertetése

10.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

10.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

11.

Iroda
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12.

Sport

12.1.

Sportreferens választása

12.1.1.

Pályázatok ismertetése

12.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

12.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

13.

Külügy

14.

Öntevékeny kör

15.

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-194/XXX./2019-2020. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1.

A KÖRET leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott
vezető bemutatkozása

Kopasz Erik beszámolt az elmúlt évben végzett tevékenységéről körvezetőként. Elmondta,
hogyan igyekezett megfelelő létszámot fenntartani az öntevékeny körben.

Tatai Álmos elmondta, hogy új SZMSZ-t szeretnének készíteni, valamint szeretné, ha több ember
ismerné az öntevékeny kört. Elmondta, hogy több eszközt szeretnének beszerezni ebben a félévben
a kör megfelelő működése céljából.

Lántzky Anna megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Tatai Álmosnak.
1.2.

Az Áramlástan Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása

Klung Máté elmondta, hogy elnöki pozícióját tanulmányi és egyéb okok miatt szeretné átadni.
Beszámolt másfél évig tartó elnökégéről és az ez idő alatt végzett tevékenységéről. Elmondta, hogy
részt fog venni továbbra is az öntevékeny kör vezetőségében, ezzel segítve a kör munkáját, valamint
megfelelő tudásátadást biztosítani.

Major Dániel elmondta, hogy szeretne több hallgatót elérni, ezzel megnövelve a szakosztály
létszámát. Elmondta, hogy a járműáramlástan lesz a fő témája a következő félévben a szakosztály
tevékenységének, mivel ez bizonyult a legnépszerűbb témának az érdeklődők körében.

Lántzky Anna megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Major Dánielnek.
Tatai Álmos és Major Dániel elhagyták az ülést. (20:20)
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1.3.

Pollák Zsombor bemutatkozása

Pollák Zsombor bemutatkozott, majd beszámolt a rövidtávú, júniusig tartó terveiről az Egyetemi
Hallgatói Képviselet tisztségviselői pozíciójára jelentkezve. Elmondta, hogy az EHK belső szintű
újra szervezése mellett fontosnak tartja a KHK-kal, a Kancelláriával, valamint a
háttérszervezetekkel való kapcsolatok kiépítését és erősítését.

Tóth Levente megkérdezte, hogy hogyan szeretné motiválni az EHK képviselőit a feladatkörükbe
tartozó tevékenységek elvégzésére? Pollák Zsombor elmondta, hogy elsősorban pozitív
megerősítéssel szeretné motiválni a képviselőket, azonban létre szeretnének hozni egy koncepciót
a szankciók végrehajtására is.

Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy van-e olyan határozott cél, amit mindenképp végre szeretne
hajtani az elnöksége alatt, és ha igen, mi lenne az? Pollák Zsombor elmondta, hogy több határozott
elképzelése van, de ezt csak egy megszilárdult, szervezetten működő EHK-val tudja véghez vinni.

Lántzky Anna megkérdezte, milyen eszközzel, vagy eszközökkel szeretné feloldani a belső
nézeteltéréseket az EHK-ban? Pollák Zsombor ismertette az Elnöki értekezletek fontosságát és
annak szükségességét. Emellett megemlítette, hogy véleménye szerint a közösen végzett
tevékenységek - legyen ez az irodában a képviseleti feladatok elvégzése, vagy csapatépítő
foglalkozásokon való részvétel - nagyban hozzájárulnak a gördülékeny csapatmunka
kialakulásához.

Lántzky Anna megkérdezte, hogyan tervezi növelni a transzparenciát a KHK-k felé, mind
gazdasági, mind egyéb, általános szempontokból? Pollák Zsombor szándékát jelezte az EHK
tevékenységének átláthatóságának növelésére. Elmondta, hogy ez elengedhetetlen a KHK-k és az
EHK közti viszony javulásához. Elmondta, hogy az EHK delegáltaknak kulcsszerepe van a
megfelelő kapcsolatok kialakításában és az információk megfelelő áramlásában.

Tóth Ákos megkérdezte, hogyan változott az EHK képviselők kapcsolata Horváth Bálint
elnöksége alatt? Pollák Zsombor elmondta, hogy véleménye szerint jobb hangulat figyelhető meg
az üléseken és az EHK irodájában.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy milyen eszközzel vagy eszközökkel szeretné a lemondás előtt
álló képviselők tapasztalatát és tudását a továbbra is aktív EHK képviselők számára elérhetővé
tenni? Pollák Zsombor elmondta, hogy szeretne külső szervezetek által biztosított szakembereket
bevonni az EHK-nak nyújtott tanácsadásba. Emellett szeretne egy három főből álló tanácsadó
testületet létrehozni Barabás Zoltán, Horváth Bálint és Suhajda Richárd személyében.

Lántzky Anna megkérdezte, hogyan tervez együttműködni a külső szervezetekkel, például a
MŰHASZ-szal? Pollák Zsombor hangsúlyozta a transzparencia fontosságát ebben a helyzetben
is, valamint szándékát jelezte egy olyan információs csatorna létrehozására, mely megfelelő
kommunikációt biztosítana a KHK-k és a MŰHASZ között.

Okolicsányi Péter megkérdezte, hogyan tervezi biztosítani, hogy a kollégiumi férőhelyosztási
szabályokat leíró Kancellári Utasítás (továbbiakba KU) időben lépjen hatályba? Megkérdezte,
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hogyan szeretné azt elérni, hogy a KU-ban foglalt szabályok alkotásakor a hallgatók érdekeit jobban
priorizálják? Megkérdezte továbbá, hogy van-e hajlandóság a Kancellária részéről, hogy megvonják
a kollégiumi férőhelyek osztásának jogát a KHK-któl? Pollák Zsombor elmondta, hogy
információi szerint nincs erre szándék, azonban szeretné, ha a KHK-k jogai és feladatkörei nem
csökkennének tovább.

Lántzky Anna megköszönte Pollák Zsombornak a részvételt és sok sikert kívánta továbbiakhoz.
Pollák Zsombor elhagyta az ülést. (20:51)
Lántzky Anna bejelentette, hogy Emődi Gergő lemondott mandátumáról munkahelyi
kötelezettségei miatt és megkérdezte a GHK 2019. évi Tisztújításának eredménye alapján, a
szavazatszámok szerint sorban következő hallgatót, Endrész Rolandot, kíván-e élni képviselői
mandátumával. Endrész Roland felvette mandátumát.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Tatai Álmos legyen a KÖRET kör új
vezetője?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-195/XXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Major Dániel legyen az Áramlástechnika
Szakosztály új vezetője?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-196/XXX./2019-2020. számú határozat)
1.4.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (február 18-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•
•
•

1.5.

A TTT portál feltöltésre került, elérhetőek benne a teljesítményértékelések ütemezése.
Szervezett csoportokként szeretnék körbe vezetni a leendő hallgatókat a Kutatók
Éjszakáján.
Szeretnének szervezni vetélkedőt, húsvét alkalmából.
Jelezte, hogy a GHK-nak szüksége lenne egy teremre a D épület hatodik emeletén.
Dr. Hős Csabával egyeztetés zajlott a Kari BME és Szakmai ösztöndíjak elbírálásával
kapcsolatban.
Egyeztetés a HK ZH-val kapcsolatban

Lántzky Anna ismertette a HK ZH első részének struktúráját, a képviselők egyesével jelentkeztek
a különböző feladatok elvégzésére.

Lukács Bálint azt javasolta, hogy szombat (február 22.) legyen a határideje a feladatok
koncepciójának elkészítésére, hogy a GHK közösen tudjon egyeztetni a feladatokkal kapcsolatban.
A GHK támogatta a javaslatot.
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Lántzky Anna kérésére a GHK közösen indul 17:30-kor a HK ZH napján (február 24.) a ZH
helyszínére.

Lántzky Anna elmondta, hogy február 22-én és 23-án délelőtt 10-kor vár minden képviselőt közös
készülés céljából a GHK irodájában.
1.6.

GHK ösztöndíjak eredménye (január 1-31.)

Lántzky Anna ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. január 1-31. időszakra
vonatkozóan.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020.
január 1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-197/XXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Tóth Leventének. (21:11)
Lántzky Anna elhagyta a termet. (21:11)
Tóth Levente ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. január 1-31. időszakra
vonatkozóan.

Tóth Levente megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. január
1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-198/XXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna visszatért a terembe. (21:13)
Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (21:13)

2. EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az EHK üléséről (február 6-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•

MŰHAL pályázatok kerültek elfogadásra. Az eredmény egyhangú támogatottságot
mutatott.
Alelnöki beszámoló keretében Szili Ákos elmondta, hogy a jelenlegi szabályzatok szerint a
képzési szintek közti átmenetben nem folytonos a jogviszony, így a HÖK tagság sem, ami
nagy problémát okoz a hallgatói képviselők körében is.
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•
•
•

•
•

Meghívásra került a GPK, GTK és VBK oktatási dékánhelyettese a KHK továbbképző
hétvégére.
Varga Ferenc beszámolt a férőhelyszűrések menetéről.
Török Lili az ESZR-ben adódott problémákról számolt be. Elmondta, hogy személyes
meghallgatásra kerültek azok a szociális ösztöndíjra pályázó hallgatók, akik feltehetően
valótlan állításokat közöltek a pályázatukban.
Gazdasági beszámoló zajlott le a Jeges Est megvalósult költségvetéséről.
Kitöltésre került a teljesítményalapú táblázat, arra kérik a KHK-kat, hogy ellenőrizzék le a
benne szereplő adatokat.

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

•

Megérkeztek a TTT elkészítéséhez szükséges adatok a GPK tanszékeinek oktatási
felelőseitől. Szeretné minél előbb elvégezné a feladatot, ehhez a Képviselet segítségét kéri.
KOB ülésen vett részt. Elmondta, hogy tárgyalásra került az OMHV-k szerepe az oktatók
értékelésében.
A múlt hét folyamán tárgyalást folytattak Dr. Kiss Ritával a MOGI Tanszéken folytatott
munkákról. Dr. Kiss Rita elmondta, hogy nagyon sok munkával jár a MOGI Tanszéken
adódó problémák kezelése. A Hallgatói Képviselet segítségét kérte a hallgatók
tájékoztatásában. Elmondta, hogy az elvégzett munka eredménye csak egy bizonyos idő
elteltével lesz megfigyelhető.
Agócs Norbert és Tóth Ákos megkérdezték, hogy milyen hatékonysággal működött a
belső véleményezés. Dr. Kiss Rita elmondta, hogy figyelemmel kísérte a kérdőívek
eredményeit és intézkedéseket tett a visszajelzésben kapott problémákkal kapcsolatban.

4. Kollégiumi Bizottság
4.1.

Mentori pótpályázat eredményének ismertetése

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Bencsik Dóra legyen a GHK által
kinevezett mentor a VPK-ban?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-199/XXX./2019-2020. számú határozat)
4.2.

Kollégiumi férőhely adatok

Okolicsányi Péter elmondta, hogy adatokat kapott a HSZI-től azokról a hallgatókról, akik
jogosultak lennének a kollégiumi férőhelyre, de nem költöztek be.
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4.3.

Kollégiumi helyiségek foglalása

Okolicsányi Péter egyeztetéseket folytatott a KTK mentoraival egy új koncepció kidolgozásáról
a kollégiumi helyiségek foglalásával kapcsolatban.
Foglalhatóvá válik a KTK udvara, a KTK aulája és az Old’s Club nagyobb terme.

Szili Ákos megkérdezte, hogy zárt esemény esetén is kell e lista a résztvevő személyekről?
Lukács Bálint megkérdezte, hogy ez a foglalás helyettesíti-e a papír alapú rendszert? Okolicsányi
Péter elmondta, hogy nem, továbbra is szükséges lesz a foglalások vezetése papíron is.
Modrovics Gergő megkérdezte, hogy milyen szabályok vonatkoznak a foglalt helyiségben
tartózkodó emberek számára.
4.4.

Egyebek

Endrész Roland elmondta a következőket:
•
•

•

Egyeztetett Borsi Péter mentorral a Mentor Gárdának szánt társalgóban lévő
szekrényekről.
Az egyeztetés során felmerült az Üzemeltetés által kért táblák elkészítése, melyek a KTK
konyháiban kerülnének kihelyezésre, és a használt olaj megfelelő ürítésére hívná fel a
figyelmet. Borsi Péter elvállalta ezen táblák elkészítését.
Visszajelzéseket kapott a GHK honlapjával kapcsolatban, ezeket már jelezte a GHK honlap
főszerkesztőjének, Hepp Ádámnak.

5. Ösztöndíj Bizottság
Endrész Roland elmondta a következőket:
•
•
•
•
•

A HSZI ösztöndíj pályázatokkal foglalkozó osztálya elköltözött a VPK épületébe.
Február 15-én elindult az online pályázás a Közösségi, Kari BME és Szakmai, valamint a
Sportösztöndíjakra.
Ismertette a dokumentumok beszedése előtt tartandó felkészítő időpontját. Elmondta,
hogy mely képviselőket várja a felkészítőre.
Felhívta a PR Bizottság figyelmét, hogy a pályázati dokumentációk határidő előtti feltöltése
fontos lesz a pályázati időszak végén.
Frissítésre kerültek a GHK honlapján a szükséges igazolások, valamint feltöltésre került egy
meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatvány.

6. Szociális Bizottság
Fülöp Gergely elmondta, hogy részt vett ESZB ülésen.
Farkas Szidónia elmondta, hogy lezárult az ösztöndíj pályázati időszak. Beszámolt az időszak
tapasztalatairól. Elmondta, hogy meglepően kevés pályázat érkezett, szám szerint 171.
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Tóth Ákos megkérdezte, hogy hogyan lettek elbírálva azok a pályázók, akik feltehetően valótlan
állításokkal adtak le pályázatot? Farkas Szidónia elmondta, hogy a GPK-tól nem lett ilyen pályázat
továbbítva az ESZB felé.

7. Gazdasági bizottság
7.1.

Gyűrűavató megvalósult költségvetése

Lukács Bálint részletesen ismertette a Gyűrűavató megvalósult költségvetését. Elmondta, hogy
az esemény során milyen kiadások és bevételek valósultak meg, majd összegezte az adatokat.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, a Gyűrűavató megvalósult költségvetését?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-200/XXX./2019-2020. számú határozat)
7.2.

Előadói ajándékok igényfelmérése

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•
•

Ismertette az igények elbírálásának alapelveit.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy az előadó nem hallgató, akkor nem javasolja, hogy ki
legyen elégítve az igény.
A gyárlátogatások esetén támogatja az ajándékok megítélését a körök számára.

Szili Ákos azt javasolta, hogy amennyiben nem látható a név az előadás mellett, akkor feltételes
megítélésre kerülhet az igény. A feltétel az előadó nevének ismertetése az előadás előtt két héttel.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, az előadói ajándékok igényfelmérésének
bemutatott eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-201/XXX./2019-2020. számú határozat)
7.3.

Sportpálya igények felmérésének eredménye

Lukács Bálint ismertette a felmérés eredményét és javaslatait azzal kapcsolatban, hogy milyen
arányban támogassa a GHK a leadott igényeket. Elmondta, hogy szerepelnek olyan igények,
melyeket az EHK véleménye szerint minden további nélkül támogatná, így a GHK kereteit lehetne
olyan körökre fordítani, akik nem részesülnének az EHK támogatásában.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, a sportpálya igények felmérésének eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-202/XXX./2019-2020. számú határozat)
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7.4.

Eszközbeszerzés felmérésének határidejének módosítása

Lukács Bálint elmondta, hogy szeretné meghosszabbítani az eszközbeszerzés pályázatának
határidejét.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az eszközbeszerzés módosított határidejét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-203/XXX./2019-2020. számú határozat)

8. Rendezvény Bizottság
8.1.

Kulturális és szakmai hét programtervének ismertetése

Modrovics Gergő beszámolt a Kulturális és szakmai hét napjainak programtervezetéről.
Ismertette a meghívott előadók személyét és az esténként játszó zenekarokat.

Richter Kristóf elmondta, hogy változás várható az esemény gazdasági hátterében. Erről később
ad tájékoztatást.

9. Szponzor Csoport
9.1.

Általános beszámoló

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•
9.2.

Elkezdte a Szponzor Csoport szervezését.
Folytatja Emődi Gergő után a Suzukival történő kapcsolattartást.
Szponzor csoport vezető választása

Lántzky Anna elmondta, hogy Emődi Gergő lemondásával a Szponzor Csoport vezetése jelenleg
elnöki hatáskörben van. Megkérdezte, hogy szeretne-e valaki jelentkezni, vagy jelölni valakit erre a
pozícióra?

Richter Kristóf a helyszínen jelentkezett a Szponzor Csoport vezetői pozícióra.
9.2.1. Pályázatok ismertetése

Richter Kristóf elmondta, hogy az előző ciklushoz hasonlóan, idén is szívesen végezné el a
Szponzor Csoport vezetésével járó feladatokat, amennyiben ezt támogatja a GHK.
9.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Richter Kristóf elhagyta a termet. (22:48)
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9.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lukács Bálint elmondta, hogy Richter Kristóf rendkívül alkalmas a pozícióval járó feladatok
elvégzésére, amit már az előző ciklus során is bizonyított.

Richter Kristóf visszatért a terembe. (22:50)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Richter Kristóf legyen a Szponzor csoport
vezetője?

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-204/XXX./2019-2020. számú határozat)

10. PR Bizottság
10.1.

PR Bizottság vezető választása

Lántzky Anna elmondta, hogy Emődi Gergő lemondásával a PR Bizottság vezetése jelenleg

elnöki hatáskörben van. Megkérdezte, hogy szeretne-e valaki jelentkezni, vagy jelölni valakit erre a
pozícióra?

Farkas Szidónia Hepp Ádámot szeretné jelölni a pozíció betöltésére.
Hepp Ádám elfogadta a jelölést.
10.1.1.

Pályázatok ismertetése

Hepp Ádám elmondta, szívesen végezné a PR Bizottsággal kapcsolatos feladatokat, amennyiben
ezt támogatni tudja a GHK.
10.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Tóth Levente megkérdezte Hepp Ádámot, miért hezitált a jelölés elfogadásakor?
Hepp Ádám elmondta, hogy időre volt szüksége arra, hogy átgondolja, megfelelően el tudná-e
végezni a pozícióval járó feladatokat.

Tóth Ákos megjegyezte, hogy csak akkor menjen végbe a jelentkezés és az erről történő szavazás,
amennyiben a jelölt biztos abban, hogy be szeretné tölteni ezt a pozíciót.

Hepp Ádám elmondta, hogy biztosan szeretne pályázni a pozícióra.
Hepp Ádám elhagyta a termet. (22:55)
10.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében.

Hepp Ádám visszatért a terembe. (22:51)
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Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Hepp Ádám legyen a PR Bizottság
vezetője?

A GHK titkos szavazáson 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-205/XXX./2019-2020. számú határozat)

11. Iroda
Fülöp Gergely elmondta, hogy az eszközbeszerzéshez lehet még cikkeket hozzáadni a kiküldött
táblázatban, amennyiben valaki további hiányosságokat vesz észre.

Bányász Gáspár elmondta, hogy egyeztetett a HK tömb bejárati ajtajával kapcsolatban,
folyamatban vannak a szükséges intézkedések.

Szili Ákos elmondta, hogy még nem indulhat eszközbeszerzés körülbelül 3 hétig, így nem
szükséges sietni a pályázattal, gondolja át a Képviselet alaposan, hogy milyen cikkekbe van hiány
az irodában.

12. Sport
12.1.

Sportreferens választása

Modrovics Gergő megkérdezte Lántzky Annát, hogy Remete Solt lemondása óta van-e
képviselő, aki jelentkezett a Sportreferens pozícióra?

Lántzky Anna elmondta, hogy nem, a pozícióval járó feladatok elvégzése elnöki hatáskörben van.
Modrovics Gergő a helyszínen jelentkezett Sportreferens pozícióra.
12.1.1.

Pályázatok ismertetése

Endrész Roland megkérdezte Modrovics Gergőt, hogy mi motiválta, hogy induljon erre a
pozícióra?

Modrovics Gergő elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol több taggal a Gépész Sportszakosztályból,
így úgy gondolja, sokat javíthat a GHK és a GSSZO közti kommunikáción és kapcsolaton.
12.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Modrovics Gergő elhagyta a termet. (00:03)
12.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében.

Modrovics Gergő visszatért a terembe. (00:05)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy Modrovics Gergő legyen a GHK
Sportreferense?
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A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-206/XXX./2019-2020. számú határozat)

13. Külügy
Agócs Norbert elmondta, hogy az Erasmus pályázatok elbírálásra kerültek. Bemutatta a bírálás
eredményét összefoglaló táblázatot.

14. Öntevékeny kör
Lántzky Anna ismertette a Kármán Zöld Kör, frissen megalakult gépész kari öntevékeny kör
SZMSZ-ét, illetve az abban történt módosításokat. Elmondta, hogy milyen programok szervezése
céljából terveznek öntevékeny körré alakulni.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a GHK befogadja a Kármán Zöld Kört,
mint öntevékeny kört?

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-207/XXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Kármán Zöld Kör ismertetett SZMSZ-ét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-208/XXX./2019-2020. számú határozat)

15. Egyebek
Tóth Ákos elmondta, hogy csütörtökön 18:15-kor kerül megrendezésre az első tankörvezetői
foglalkozás. Szeretettel várja a GHK tagjait.

Szili Ákos elmondta, hogy az ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat a Gépész Hírekben is
lehetne közvetíteni a hallgatóknak. Továbbá dékáni hozzájárulást kapott a GHK a BME GPK
logójának használatához. Ezzel kapcsolatban szeretne a Grafikus Körrel egyeztetni.

Gulácsi Balázs bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond mandátumáról. További sok sikert
kívánt a Képviseletnek. Lántzky Anna megköszönte Gulácsi Balázs több éves tevékenységét a
Gépészkari Hallgatói Képviseletben. Lántzky Anna megkérdezte a GHK 2019. évi Tisztújításának
eredménye alapján, a szavazatszámok szerint sorban következő hallgatót, Radácsi Kristófot,
kíván-e élni képviselői mandátumával. Radácsi Kristóf felvette mandátumát.
Modrovics Gergő elmondta a kölcsönzési rendszerrel kapcsolatos koncepcióját.
Ülés vége: 00:40
A következő ülés várható időpontja: 2020. február 25. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
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Kelt: Budapest, 2020. február 18.

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