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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. március 10-én tartott rendes 
üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Endrész Roland szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog    x  

Hepp Ádám tanácskozási jog  x    

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog  x    

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati 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. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (március 10.) 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Beszámoló az aktualitásokról 

3. EHK 

3.1. Beszámoló az EHK rendes üléséről (március 5.) 

3.2. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági gyűléséről (március 10.) 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló mentorgyűlésről 
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4.2. Beszámoló monitoring ülésről 

4.3. A KTK könyvtárának helyzete 

4.4. GPK várólista helyzete 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az ösztöndíjak aktuális helyzetéről 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Műsorvezetői pályázat eredményének előterjesztése elfogadásra 

6.2. Kulturális és Szakmai Hét összefoglaló 

6.3. SLIP Gépészkari Napok rendezvény szervezéssel kapcsolatos helyzetjelentés 

6.4. A KRB-vel kapcsolatos információk megosztása 

7. PR Bizottság 

8. Szponzor Csoport 

9. Sport 

10. Külügy 

11. Szakkollégium 

12. Öntevékeny kör 

13. 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-224/XXXV./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (március 10.) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Többször felmerült a koronavírussal kapcsolatos intézkedések tisztázása. 

• Kérdéses a zárthelyik pótlásának helyzete, amennyiben elmaradnak. 

Hepp Ádám megérkezett az ülésre. (20:19) 

A GHK megvitatta a felmerült helyzet részleteit. 

Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:31) 
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2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Beszámoló az aktualitásokról   

Tóth Ákos elmondta, hogy a Matematika Intézet a keresztfélévben, azaz 2019/20. tanév őszi 

félévében kezdett mesterképzésben résztvevő hallgatók számára a második féléves matematika 

tárgyat oktatta az őszi félévben, és jelenleg a tavaszi félévben ugyanazt a tananyagot oktatják. Ezzel 

kapcsolatban intézkedéseket indított el. 

Tóth Ákos elmondta, hogy megcserélni a két tananyagot már nem érdemes és problémás is lenne, 

így azt javasolja, hogy a jövőbeni hasonló eseteket próbálják meg elkerülni az intézkedések 

eredményeként. 

Lukács Bálint és Szili Ákos megérkezett az ülésre. (20:51) 

3. EHK  

3.1. Beszámoló az EHK rendes üléséről (március 5.) 

• Oktatás területen projektfeladatokat gyűjtöttek össze az EHK-ban, melyeket ebben a 

ciklusban terveznek megvalósítani. 

• KOB ülés kerül megrendezésre hamarosan. 

• Üres kollégiumi férőhelyek kerültek feltöltésre. 

• A szociális pályázatok bírálóinak ösztöndíjáról esett szó. 

• A HÖOK szeretné elérni, hogy az alapítványok által támogatott egyetemeken is 

teljesüljenek a hallgatói képviseletek és ezzel a hallgatók jogai. 

• Hamarosan frissítésre kerül az EHK honlapja. 

3.2. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági gyűléséről (március 10.) 

• Az EHK búcsúvacsora, valamint kirándulás szervezéséről esett szó. 

• A 2020. év tervezett költségvetése került bemutatásra és megbeszélésre. 

• A sportnormatíva kezelése a továbbiakban a HSZI feladatkörébe tartozik. 

• Jelenlegi álláspont szerint elmarad a Gépészkari Napok. 

• 50 fő feletti rendezvények határozatlan ideig kötelezően elhalasztásra kerülnek. 

• A kollégiumi klubok továbbra is nyitva tartanak. 

• A kötelező laborfoglalkozások kivételével nem tarthatnak katalógust a tanszékek oktatói. 

• Létrehozásra került a 088-COVID19 nevű kérvény a Neptun rendszerében. 

A GHK megvitatta a felmerült kérdéses problémákat.  
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló mentorgyűlésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

• A KTK földszintjén lévő könyvtárat át szeretnék alakítani egy tanuló helyiségnek 

használható teremmé. 

• Az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről folyt egyeztetés. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a kezdeményezéssel egyetért, de szeretné kérni Okolicsányi Pétert 

a megfelelő kommunikáció kialakítására a hasonló intézkedésekkel kapcsolatban. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy nem látott problémát a kommunikáció módjában. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a GHK-val történő egyeztetés nélkül nem javasolja, hogy a 

kollégiumot érintő kérdésekben a Mentor Gárda kommunikáljon a HSZI-vel. 

4.2. Beszámoló monitoring ülésről 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy az MSZO által készített kijelzőről esett szó. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy történt-e előrelépés a kijelzőhöz készítendő acélráccsal 

kapcsolatban? 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy előrelépés még nem történt, viszont ő a felelőse a projektnek. 

4.3. A KTK könyvtárának helyzete 

4.4. GPK várólista helyzete 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Hamarosan minden gépész kari hallgató felvételre kerül a kollégiumokba. 

• Megkérdezte a Képviseletet, hogy mikor legyenek elkészítve állandó külsős kollégiumi 

belépőkártyák? 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az ösztöndíjak aktuális helyzetéről  

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Pontozásra kerültek a leadott KBME és Szakmai, Közösségi és Sportösztöndíjak. 

• A holnapi nap (március 11.) folyamán ellenőrzésre fognak kerülni a pontozások, ezt 

követően fognak elkészülni az előzetes eredmények. 
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• Dr. Hős Csaba, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes tett javaslatot Szakmai 

pályázatok során leadott publikációk, szakmai versenyeredmények és a konferencián való 

előadások pontozására. 

• A Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban hallgatói megkereséseket kapott, ugyanis a 

honlapon kint lévő dokumentum szerint helytelen pontszámok jöttek ki a hallgatóknak. A 

dokumentum le lett cserélve, azóta nem érkezett újabb levél ezzel kapcsolatban. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Műsorvezetői pályázat eredményének előterjesztése elfogadásra 

Richter Kristóf bemutatta a műsorvezetői pályázatra beérkezett pályázatokat és azok értékelését. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja az imént bemutatott műsorvezetői pályázatok 

elbírálását? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-225/XXXV./2019-2020. számú határozat) 

6.2. Kulturális és Szakmai Hét összefoglaló 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Nagy érdeklődéssel vettek részt a hallgatók a rendezvény szakmai előadásain.  

• Problémamentesen lezajlott a rendezvény. 

6.3. SLIP Gépészkari Napok rendezvény szervezéssel kapcsolatos helyzetjelentés   

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Amennyiben a GHK tervezi megrendezni a Gépészkari Napokat a tavaszi félévben, akkor 

a vizsgaidőszak végét javasolja új időpontnak. 

6.4. A KRB-vel kapcsolatos információk megosztása 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél több érdeklődő jelentkezzen a KRB-be. 

• Nagy sikerrel zárult a próba tagok bevonása, így a 26 jelentkezőből 21 tag kerül valószínűleg 

felvételre. 

• Ismertette a tagok felkészítésének és számonkérésének menetét. 

• Soknak véli a jelenlegi tagok számát, de véleménye szerint ez nem jelenthet problémát, 

mivel nagyobb figyelmet tudnak fordítani a szervezésre kerülő rendezvények minden 

részletére. 
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Szili Ákos és Lántzky Anna felhívta a Képviselet figyelmét a gazdasági következményeire a KRB 

létszámnövekedésére vonatkozóan. Elmondták, hogy a személyenként várható ösztöndíjak összege 

csökkeni fog a létszám növelésével. 

A GHK megvitatta a felmerült nézőpontok előnyeit és hátrányait. 

Tóth Ákos jelezte, hogy utólagos jelentkezést adtak le tankörvezetői pozícióra. Ismertette a pályázó 

személyét és motivációját a jelentkezésre. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy utólagos jelentkezés során a pályázó részt vehessen 

a tankörvezető-jelölteknek szánt foglalkozásokon? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-226/XXXV./2019-2020. számú határozat) 

7. PR Bizottság 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy hogyan halad a Kontúr helyzete. 

Hepp Ádám elmondta, hogy folyamatban van a honlap fejlesztése, azonban nem rég kapott admin 

jogosultságot, így nem tudott haladni a projekt végrehajtásával. 

8. Szponzor Csoport 

Richter Kristóf elmondta, hogy Göllei Máté tanköre teljesítette legjobban a tankörvezetői 

felkészítők után írt számonkérésen. Ennek okán szeretné, ha jutalmazásban részesülne a tankör. 

Richter Kristóf ismertette a jutalmazás koncepcióját. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja Göllei Máté tankörének jutalmazását, és annak 

felmerülő ismertetett költségeit? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-227/XXXV./2019-2020. számú határozat) 

9. Sport 

Modrovics Gergő megkérdezte, hogy szeretnének-e a GHK tagjai közös sporteseményen részt 

venni? 

A GHK több véleményt meghallgatva arra a megállapításra jutott, hogy szeretne sporteseményen 

részt venni. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy megérkeztek a megrendelt sporteszközök. 

10. Külügy 

Agócs Norbert elmondta, hogy a mai nap folyamán került kiküldésre az Erasmus pályázatok 

végleges eredménye. 
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11. Szakkollégium 

Bányász Gáspár elmondta, hogy megalakult a GSZK új vezetősége. 

12. Öntevékeny kör 

Bányász Gáspár elmondta, hogy tájékozódó futó csapat szeretne alakulni a GPK-n vagy az 

Egyetemen. Nem javasolja az öntevékeny kör befogadását, nem látja a létjogosultságát a Gépész 

Sportszakosztállyal párhuzamosan. 

13. Egyebek 

Endrész Roland elmondta, hogy Ösztöndíj Bizottsági ülés kerül megrendezésre csütörtökön 

(március 12.), szeretné, ha minél többen jönnének a bizottságból. 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Rendezvény Bizottságon belül nem tart állandó üléseket, csak 

eseti üléseknek látja hasznát. 

Tóth Levente elmondta, hogy frissítette a vállalások listáját, így fel szeretné hívni a képviselők 

figyelmét az elvállalt feladatok elvégzésére. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy megkeresést kapott a tűzvédelmi ajtók zárásával kapcsolatban. 

Azt a visszajelzést kapta a legutóbbi KTK-ban megrendezett eseménnyel kapcsolatban, hogy a 

tűzvédelmi ajtókat tilos becsukni, csupán zajcsökkentés céljával. 

 

Ülés vége: 23:12 

A következő ülés várható időpontja: 2020. március 17. (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 10. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


