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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. március 3-án tartott rendes üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
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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.

2.

Elnöki beszámoló
1.1.

A Kármán Zöld Kör vezetőjének bemutatkozása

1.2.

Dékáni Tanács beszámoló (március 3.)

EHK
2.1

3.

Beszámoló az EHK alakuló üléséről (február 27.)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1

Aktualitások

4.

Szociális Bizottság

5.

Gazdasági Bizottság
5.1

Mentortámogatások ismertetése
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5.2

Utólagosan leadott előadói ajándékok ismertetése

5.3

Eszközbeszerzésre leadott pályázatok elbírálásának ismertetése

5.4

Gazdasági referensi és bizottságvezetői pozíció

5.4.1

Gazdasági referensi pozíció

5.4.1.1.

Pályázatok ismertetése

5.4.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

5.4.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

5.4.1.4.

Szavazás

5.4.2

6.

Gazdasági Bizottság vezető pozíció

5.4.2.1.

Pályázatok ismertetése

5.4.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

5.4.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

5.4.2.4.

Szavazás

Rendezvény Bizottság
6.1

SLIP – Gépészkari Napok tervezett költségvetése

6.2

Kulturális és szakmai hét

7.

Szponzor csoport

8.

Iroda

9.

Szakkollégium

10.

Egyebek

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön
megtartásra?
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-215/XXXIV./2019-2020. számú határozat)

1. Elnöki beszámoló
1.1.

A Kármán Zöld Kör vezetőjének bemutatkozása

Poór Dániel elmondta, hogyan merült fel az ötlet egy környezetvédő öntevékeny kör alapítására.
Elmondta, hogy egyre több diáktársának tetszett az ötlet, így egy szervezett csapat alakult ki, aminek
célja, hogy a kari rendezvényeket környezetbaráttá tegyék. Már kapcsolatok kiépítésén is dolgoztak,
így tevékenységüket segíteni fogja a Veszprémi Egyetem rektora is, aki az MTA légszennyezésért
felelős kutatója.
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Lántzky Anna megköszönte a bemutatkozást és sok sikert kívánt Poór Dánielnek az öntevékeny
kör vezetéséhez.

Poór Dániel elhagyta az ülést. (20:19)
Lukács Bálint, Okolicsányi Péter és Szili Ákos megérkeztek az ülésre. (20:20)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Poór Dániel legyen a Kármán Zöld Kör
vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-216/XXXIV./2019-2020. számú határozat)

Richter Kristóf megérkezett az ülésre. (20:22)
1.2.

Dékáni Tanács beszámoló (március 3.)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•

Elkészültek az angol nyelvű képzéshez szükséges TAD-ok.
Március 10-31. között katasztrófavédelmi ellenőrzés várható.

•

A német képzésben részt vevő hallgatókról esett szó. Nagyon lecsökkent a német
képzésben részt vevő hallgatók száma, kifejezetten a gépészmérnöki alapszakon.

2. EHK
2.1 Beszámoló az EHK alakuló üléséről (február 27.)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•

Ismertette az EHK alakuló ülésének eredményét.

•
•
•
•

Elmondta, hogy mely képviselők kerültek be a Szenátusba.
Dr. Bihari Péter is részt fog venni a KHK szakmai és továbbképző hétvégén.
Pro Juve ösztöndíjpályázat eredménye került szavaztatásra.
Török Lili beszámolt a szociális pályázati időszak menetéről. Bírálói hibának fogják
elszámolni a negatív eltéréseket.
Leadásra kerültek az irodai eszközök beszerzésére nyújtott igények a HSZI részére.
A KHK hétvégének szervezéséről esett szó. 113 hallgató fő fog részt venni a rendezvényen.
A külügyi referens ismertette innovációs ötleteit az EHK-n belül.
HÖOK mandátumhordozónak szavazták meg Pollák Zsombort és Lestyán Bencét.
Tárgyalásra került a HK ZH eredménye.

•
•
•
•
•
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3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1 Aktualitások

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•
•
•

Folytatódott a tanszékvezetők felkeresése.
TOB ülés került megrendezésre.
Jövő hét végéig várhatók a tanszékektől a vizsgákhoz szükséges adatok.

•

Probléma adódott a VEM alapjai tárggyal kapcsolatban, ugyanis nem TVSZ-megfelelő
a TAD.

Lántzky Anna elmondta, hogyan változott a tárgykövetelmény azóta, mióta ő elvégezte a tárgyat.
A GHK megvitatta a felmerült problémákat és megoldási javaslatokat vetettek fel.

Tóth Ákos és Szenka József elmondták, hogy a fő problémák a tárggyal kapcsolatban a fakultatív
házi feladatok, a pótlási, illetve javítási lehetőség hiánya, valamint nem érhető el maximális pont
ezen fakultatív feladatok elvégzése nélkül.

4. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia beszámolt a szociális pályázati időszakról.
Elmondta, hogy összesen 177 lezárt pályázat került hiánytalan leadásra és elbírálásra a GPK
hallgatóitól.

5. Gazdasági Bizottság
Lántzky Anna ismertette az EHK által kapott sportpályatámogatás felosztott összegeit.
Lukács Bálint ismertette, hogyan alakultak ki a megítélt összegek.
A GHK megvitatta a felmerült elvek közti eltéréseket, melyek felmerültek a téma kapcsán, majd
érvekkel alátámasztva megvitatta a problémákat.
A vita során a GHK figyelembe vette az öntevékeny körökön belüli GPK-s hallgatók arányát, a
terembérlés célját, az előző évek tendenciáit, a más területeken történő támogatást a GHK részéről,
valamint a várható EHK általi támogatást.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a fent ismertetett sportpályatámogatás tervezetét?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-217/XXXIV./2019-2020. számú határozat)
5.1 Mentortámogatások ismertetése

Lukács Bálint elmondta, hogy megbeszélést folytatott a vezető mentorral az általuk szervezett
események támogatásáról.
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Radácsi Kristóf elhagyta a termet. (21:33)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az ismertetett támogatás összegét a Mentor Gárda
számára?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-218/XXXIV./2019-2020. számú határozat)

Radácsi Kristóf visszatért a terembe. (21:34)
5.2 Utólagosan leadott előadói ajándékok ismertetése
A Kármán Zöld Kör és a Gillmeot László Szakkollégiumutólagosan adtak le igényt előadói
támogatásokra.

Lukács Bálint ismertette az elbírálási elveket. Elmondta, hogy támogatja az igényléseket.
Szili Ákos elmondta, hogy a késés miatt szankciót javasol, így nem támogatja a 100%-os megítélést.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az előadói ajándékok megítélését a fent említett
hallgatói csoportok számára?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-219/XXXIV./2019-2020. számú határozat)
5.3 Eszközbeszerzésre leadott pályázatok elbírálásának ismertetése

Lukács Bálint elmondta, hogy érkezett egy utólagosan leadott igény az Old’s Club részéről.
Javasolja, hogy a késés ellenére támogassa az igényeket a GHK.

Okolicsányi Péter elmondta észrevételeit az igényelt eszközzel kapcsolatban. Elmondta, hogy
vegyük fel a kapcsolatot a körrel és egyeztessünk a megrendelésre kerülő eszköz, vagy eszközök
minőségéről a tartósság érdekében.

Lukács Bálint ismertette az elbírálás menetét.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja az utólag beérkezett igénnyel kiegészült
eszközbeszerzésre leadott pályázatok elbírálását?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-220/XXXIV./2019-2020. számú határozat)
5.4 Gazdasági referensi és bizottságvezetői pozíció
5.4.1

Gazdasági referensi pozíció

Lukács Bálint azonnali hatállyal lemondott Gazdasági referensi pozíciójáról.
Gazdasági referens posztra a helyszínen jelentkezett: Richter Kristóf.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
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5.4.1.1.

Pályázatok ismertetése

Richter Kristóf elmondta, hogy több hete segíti Lukács Bálintot a gazdasági feladatok
ellátásában, és úgy gondolja elég tudással rendelkezik ahhoz, hogy jelentkezzen a gazdasági referensi
pozícióra. Elmondta, hogy sok feladat vár rá, de helyt fog állni, hiszen az elmúlt időszakokban is a
gazdaságival szorosan összefüggő feladatokat látott el. Elmondta, hogy ezek mellett Modrovics
Gergő és Lukács Bálint segítségére is számít az elkövetkezendő időszakban.
5.4.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Endrész Roland megkérdezte Richter Kristófot, hogy nem fog e ugyanabba a hibába esni, mint
Lukács Bálint túl sok feladat elvállalásával?
Richter Kristóf elmondta, hogy meglátása szerint nem, ugyanis több segítség áll rendelkezésére,
mint Lukács Bálintnak állt az előző időszakban.
Richter Kristóf elhagyta a termet. (21:59)
5.4.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Szili Ákos elmondta, hogy nagyon alkalmasnak tartja Richter Kristófot a pozícióra, mind tudás,
kiállás, habitus és tapasztalat szempontjából is.

Modrovics Gergő elmondta, hogy Richter Kristóf munkáját segíteni igyekszik, és azt gondolja,
hogy nagyszerűen tudtak együtt dolgozni eddig is, így ezután sem lesz gond.

Lukács Bálint elmondta, hogy végig kísérte Richter Kristóf fejlődését a GHK tagsága alatt.
Kifejezte saját meglátásait Richter Kristóf alkalmasságával kapcsolatban. Elmondta, hogy azt látja,
hogy magas fokon tudnak együtt dolgozni, mind Richter Kristóffal, mind Modrovics Gergővel.
Elmondta, hogy Richter Kristóf már jó kapcsolatokat alakított ki, valamint hosszútávú tervei
vannak a GHK Gazdasági Bizottságában.

Richter Kristóf visszatért a terembe. (22:04)
5.4.1.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Richter Kristóf legyen a GHK gazdasági
referense?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-221/XXXIV./2019-2020. számú határozat)
5.4.2

Gazdasági Bizottság vezető pozíció

Richter Kristóf lemondott Gazdasági Bizottság vezetői pozíciójáról.
Gazdasági Bizottság vezető posztra a helyszínen jelentkezett: Modrovics Gergő.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
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5.4.2.1.

Pályázatok ismertetése

Modrovics Gergő elmondta, hogy az előző időszakban sem bizonyult előnyösnek, ha a referensi
és a bizottságvezetői pozíciót ugyanaz a személy viselte. Emellett hasznosnak tartja, ha a hallgatók,
különösen a körvezetők azt látják, hogy több ember foglalkozik a GHK gazdasági feladatainak
ellátásával.
5.4.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett kérdés a jelölt jelenlétében.

Modrovics Gergő elhagyta a termet. (22:07)
5.4.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Richter Kristóf elmondta, hogy nagy lelkesedést kaphat egy képviselő, ha kinevezést kap egy
pozícióra. Elmondta, hogy az elmúlt félév során nagyon megbízhatónak és lelkiismeretesnek tartja
Modrovics Gergőt erre a pozícióra.

Modrovics Gergő visszatért a terembe. (22:09)
5.4.2.4.

Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Modrovics Gergő legyen a GHK
Gazdasági Bizottságának vezetője?
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-222/XXXIV./2019-2020. számú határozat)

6. Rendezvény Bizottság
6.1 SLIP – Gépészkari Napok tervezett költségvetése

Richter Kristóf ismertette a jegyárak alakulását az eseményre. Elmondta, hogy a tervezet
kialakításakor az elmúlt évek tapasztalatait, az adott napi fellépőket és azok népszerűségét vette
figyelembe.
A GHK megvitatta a felmerült érveket és nézőpontokat, valamint lehetőségeket.

Richter Kristóf elmondta, hogy a szerdai napon van egy olyan idősáv, melyre nem talált még
előadót. Folyamatban van a fellépő keresése. Elmondta, hogy az egyik pénteki előadó nem elérhető
azon a napon, így azon a napon felszabadult egy idősáv.

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a SLIP – Gépészkari Napok költségvetés
tervezetét?
A GHK 15 igen, 0 nem és tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-223/XXXIV./2019-2020. számú határozat)
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6.2 Kulturális és szakmai hét

Richter Kristóf elmondta, hogy nem annyira aktívak a hallgatók, így növelni kell a kitett hírek
mennyiségét. Elmondta, hogy ennek ellenére nagy az érdeklődés az előadásokra.

7. Szponzor csoport
Richter Kristóf beszámolt arról, hogy több céggel is aktívan folytatott kommunikációt.

8. Iroda
Szenka József elmondta, hogy szükségesnek tartja, hogy egy felületen legyenek vezetve a
kölcsönzött eszközök.

Fülöp Gergely ismertette az új kölcsönzési rendszer koncepcióját.
Lántzky Anna elmondta, hogy szeretné, ha az info@ghk.bme.hu-ra érkeznének az igénylések.

9. Szakkollégium
Bányász Gáspár elmondta, hogy megalakult a GSZK új elnöksége.

10. Egyebek
Lántzky Anna elmondta, hogy Göllei Máté tanköre írta a legjobb Egyetempolgári ismeretek
felkészítőből összeállított ismeretfelmérőt, így szeretné, ha valamilyen jutalomban részesülne a
tankör.

Tóth Ákos elmondta, hogy kéthetente kihelyezett csapatépítő foglalkozások várhatóak a
tankörvezetői foglalkozások keretében.
Ülés vége: 22:16
A következő ülés várható időpontja: 2020. március 10. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2020. március 3.
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emlékeztetővezető
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Lántzky Anna
elnök
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