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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. április 7-én tartott rendes üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
Bányász Gáspár
Endrész Roland
Farkas Szidónia
Fülöp Gergely
Hepp Ádám
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: 18:10
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.

Tanácskozási jogú tag pályázat

1.2.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (április 7.)

1.3. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2020. március 1-31. időszakra
vonatkozóan
2.

EHK
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (április 2-i)

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
2.1.

4.

Általános beszámoló

Szociális Bizottság
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5.

Ösztöndíj Bizottság

6.

Rendezvény Bizottság

7.

Külügy

8.

Öntevékeny körök

9.

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-239/XXXX./2019-2020. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1.

Tanácskozási jogú tag pályázat

Tanácskozási jogú tagságra adott le pályázatot: Kelle Gergő, Lándor Liliána, Mészáros Zita,

Takács Attila.
Lántzky Anna köszöntötte a pályázókat és megkérte őket, hogy mutatkozzanak be.
Kelle Gergő elmondta a következőket:
•

Nem rendelkezik ilyen jellegű tapasztalattal, mivel a gimnáziumi tanulmányai során nem
volt a DÖK tagja, azonban mióta nagyobb betekintést nyert a GHK munkásságába, nagy
lelkesedéssel csatlakozna a Képviseletbe.

Lándor Liliána elmondta a következőket:
•

A Gólyatanácsban végzett projektek és a szociális pályázatok bírálása során sikerült jobban
megismernie a Képviselet működését, és úgy gondolja, szeretne részese lenni a Hallgatói
Képviseletnek.

Mészáros Zita elmondta a következőket:
•

Leginkább a Szociális, valamint a Tanulmányi és Oktatási Bizottság munkája érdekli őt, de
nyitott több feladat elvégzésére is, hogy jobban megismerje a GHK működését.

Takács Attila elmondta a következőket:
•
•

Részt vett a szociális pályázatok bírálásában, valamint az ösztöndíj dokumentációk
személyes bemutatásánál is jelen volt.
Szeretne részese lenni a GHK-nak, azon belül pedig a Tanulmányi és Oktatási, valamint a
Szociális Bizottság érdekli.
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1.2.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (április 7.)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•

1.3.

Csökkent az alapképzésre jelentkezők száma, országosan 25%-kal, a BME-n 9%-kal .
A záróvizsgákkal és a felvételi eljárás szervezésével kapcsolatos döntések meghozatalával
kormányrendeletre várnak.
Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2020. március 1-31.
időszakra vonatkozóan

Lántzky Anna ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. március 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, 2020.
március 1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-240/XXXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna átadta az ülés vezetését Tóth Leventének. (18:21)
Lántzky Anna elhagyta a termet. (18:21)
Tóth Levente ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. március 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. március
1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-241/XXXX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna visszatért a terembe. (18:24)
Lántzky Anna visszavette az ülés vezetését. (18:24)

1. EHK
2.1. Beszámoló az EHK üléséről (április 2-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•

Várhatóan államilag csökkenteni fogják az egyetem és azon belül a hallgatói képviseletek
költségvetését is.
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•

A Sportnormatíva a HSZI gondozásában lesz a továbbiakban.

•

A többi?

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
2.1.

Általános beszámoló

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•
•

Összegyűjtésre kerültek azok a tárgyak, melyekről még nem kaptak tájékoztatást a hallgatók.
Ezek továbbításra kerültek a Dékáni Tanácsnak.
Hallgatók jelezték, hogy a távoktatásban kiadott zárthelyik fokozottan nehezebbek, mint az
eddigiek.

3. Szociális Bizottság
Fülöp Gergely elmondta, hogy a Szociális Bizottság munkásságáról lesz szó tankörvezetői
foglalkozáson.

Tóth Ákos elmondta, hogy módosítottak a menetrenden, így a következő hétre került az előadás.

4. Ösztöndíj Bizottság
Endrész Roland elmondta a következőket:
•

•

Az ösztöndíjak pályázása valószínűleg a Neptun rendszerén keresztül fog történni a
továbbiakban. Ez a képviseleti és a Rendezvényszervezői ösztöndíjat érinti főként, de
pontos információk még nincsenek.
Megkérdezte, hogy a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírásában a beszámolási
időszakot meghosszabbítsa-e a Képviselet, vagy inkább rövidítse. A SLIP-Gépészkari
Napok elhalasztása miatt bizonytalan az ösztöndíj helyzete.

Richter Kristóf elmondta, hogy mindenképp egy következő nagyobb esemény után kellene
megvalósulnia az ösztöndíj kifizetésének.

5. Rendezvény Bizottság
Richter Kristóf elmondta a következőket:
•
•

Elkezdték kidolgozni egy online rendezvény koncepcióját, amely várhatóan a SLIP –
Gépészkari Napok időpontjában kerülne megrendezésre.
Felmerült egy online társasjáték megrendezése is.

Lántzky Anna megjegyezte, hogy az online rendezvény lehetőséget ad arra, hogy bővítsük a
célközönséget azokkal a hallgatókkal, akik szokványosan visszahúzódóbb természetűek.
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Modrovics Gergő bemutatta a Sporteszköztámogatás tervezetét. Elmondta milyen eszközökre,
illetve szolgáltatásokra van igény és milyen költségekkel járna ez.

Endrész Roland megkérdezte, hogy a HK költségvetés csökkentése befolyásolhatja-e az erre a
célra fordítható összeget?

Szili Ákos elmondta, hogy valószínűleg igen.
A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket.

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja a bemutatott Sporteszköztámogatás tervezetét?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-242/XXXX./2019-2020. számú határozat)

6. Külügy
Agócs Norbert elmondta, hogy problémák adódtak a Campus Mundi ösztöndíjjal kapcsolatban.
A problémák megoldás alatt állnak.

7. Öntevékeny körök
Szenka József elmondta, hogy véleményezés alatt állnak az öntevékeny körök SZMSZ
dokumentumai.

8. Egyebek
Endrész Roland elmondta, hogy az online ülés során fokozottan figyeljenek a képviselők arra,
hogy ha megérkeznek, jelezzék azt.

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy mikor esedékes a kollégiumi ügyekkel kapcsolatos előadás a
tankörvezetőknek?
Tóth Ákos elmondta, hogy előre láthatólag április 23-án.

Lántzky Anna elmondta, hogy kevés képviselő jelzett vissza a napokban kiküldött leveleire, így
szeretné, ha a távoktatás idején fokozottan figyelnének az online kapcsolattartásra.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy minden képviselőnek megfelelő-e a keddi 18:10 időpont az
ülések kezdésének.
A GHK egyetértett a kitűzött időponttal.

Kelle Gergő, Lándor Liliána, Mészáros Zita és Takács Attila elhagyták az ülést. (19:34)
Szili Ákos elmondta a véleményét, illetve meglátásait a jelentkezőkkel kapcsolatban. Elmondta,
hogy valamennyi jelentkezőt támogatja, lelkes és aktív tagoknak ígérkeznek a Gólyatanács
foglalkozásai alapján.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu

6 / 6. oldal

Tóth Levente megjegyezte, hogy fontosnak tartja minél hamarabb bevonni a jelentkezőket a GHK
munkásságába, amennyiben felvételre kerülnek.

Szili Ákos elmondta, hogy lehetőség van titkos szavazásra online felületen, ezzel kapcsolatban
később küld tájékoztatást.
Ülés vége: 19:52
A következő ülés várható időpontja: 2020. április 14. (kedd) 18:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2020. április 7.

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

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu

