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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. április 14-én tartott rendes üléséről
Képviselő neve

Agócs Norbert
Bányász Gáspár
Endrész Roland
Farkas Szidónia
Fülöp Gergely
Hepp Ádám
Kelle Gergő
Lándor Liliána
Lántzky Anna
Lukács Bálint
Mészáros Zita
Modrovics Gergő
Okolicsányi Péter
Radácsi Kristóf
Richter Kristóf
Szenka József
Szili Ákos
Takács Attila
Tóth Ákos
Tóth Levente
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Ülés kezdete: 18:10
Ülés helyszíne: GHK online kommunikációs csatornája.

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki 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 (április 14.)

2.

EHK

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1.

4.

Beszámoló KOB ülésről (április 10.)

Kollégiumi Bizottság
4.1.

Beszámoló KKB ülésről
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5.

Ösztöndíj Bizottság
5.1.

Képviseleti ösztöndíjak helyzete

5.2.

Közösségi ösztöndíj helyzete a továbbiakban

6.

Szociális Bizottság

7.

Rendezvény Bizottság

8.

PR Bizottság

9.

Külügy

10.

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-247/XLII./2019-2020. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (április 14.)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•

Az aktuális, kormány által hozott döntésekről esett szó. Elmondták, hogy több vizsgát is
online fognak tartani, illetve lesznek olyan szóbeli részvizsgák, melyeket törölni fognak.
A nyelvvizsga, mint kritériumkövetelmény a vészhelyzetre való tekintettel törlésre került,
így a diplomák visszamenőleg is átvehetők nyelvvizsga hiányában.

2. EHK
Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•

Pollák Zsombor beszámolt a kollégiumban maradt ingóságok elszállításának és
megóvásának folyamatáról.
Törlésre kerültek az áprilisi kollégiumi díjak. Hamarosan visszatérítésre kerülnek a már
befizetett díjak.
A márciusi kollégiumi díjak felét szükséges befizetni.
A hallgatói normatíva kereteinek összegeivel kapcsolatban egyeztetések folynak.
A sportnormatíváról esett szó.
Közösségi nyomtatók beszerzéséről tárgyaltak.
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•

•
•

Megbeszélésre került a MŰHAL támogatás. Abban egyezett meg a Képviselet, hogy a
különleges állapot lezárulta utáni 15. naptól számítva 2 hónapon belül fel kell használnia a
kapott támogatást az adott karnak.
Átdolgozásra kerül a kollégiumokra vonatkozó Kancellári Utasítás.
E-sport bajnokság kerül megrendezésre egyetemek között.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1.

Beszámoló KOB ülésről (április 10.)

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•

Lestyan Bence beszámolt a félévre tervezett projektjeiről.

Lántzky Anna elmondta, hogy a GPK Dékáni Tanácsa nem támogatja a személyes záróvizsga,
valamint egyéb szóbeli vizsga megtartását.
•
•

Valószínűleg hetente kerül megrendezésre KOB ülés.
Önköltségi díjakkal kapcsolatban zajlott tárgyalás, de egyelőre nincs előrelépés.

Agócs Norbert elmondta a következőket:
•

•
•

Több kar beszámolt a távoktatással kapcsolatos problémákról. Elmondták, hogy vannak
oktatók, akik nem kezelik kellő magabiztossággal a Moodle rendszerét, valamint
komplikáltabbak a számonkérések, mint az eddig megszokottak voltak.
Előkészületek zajlanak a mintatantervi gráfok elkészítéséhez.
Felmerült az online GHK ügyelet ötlete a legutóbbi TOB ülésen.

A GHK megvitatta az online ügyelettel kapcsolatos ötleteket.

4. Kollégiumi Bizottság
4.1.

Beszámoló KKB ülésről

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:
•

A HEB-es férőhelyek helyzetéről esett szó. A kedvező megoldásnak azt találták, hogy a
rendes elbírálás előtt legyenek elbírálva.

Farkas Szidónia elmondta, hogy ahhoz, hogy valaki elnyerhesse az ilyen férőhelyet, ahhoz
szükséges rendelkeznie egy érvényes, leadott szociális pályázattal.
•
•

Az elsőéves hallgatók szociális alapú kollégiumba való bekerülésének helyzetét tárgyalták.
Felmerült a szociális ponthatár csökkentése, de konkrétumok nem születtek.
További pontrendszerrel kapcsolatos gondolatok merültek fel, de végleges koncepció egy
új pontrendszerrel kapcsolatban nem került kidolgozásra.
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•

A Kancellári Utasítás módosításáról esett szó.

Farkas Szidónia elmondta, hogy a KHK hétvégén is felmerült a szociális ponthatár csökkentése
a kollégiumba való bekerülésbe.

Szili Ákos elmondta, hogy Radácsi Kristóffal való egyeztetése során felmerült, hogy lehetnének
eltérő szabályok a kollégiumi férőhely elnyeréséhez leadott szociális pályázat esetén.

Farkas Szidónia elmondta az ezzel kapcsolatban a KHK hétvégén felmerült problémákat.

5. Ösztöndíj Bizottság
5.1.

Képviseleti ösztöndíjak helyzete

Endrész Roland elmondta a következőket:
•

Április 14. éjféltől elérhető az ösztöndíj pályázatok leadásához szükséges kérvény a Neptun
rendszerében.

Lántzky Anna javasolta egy Ösztöndíj Bizottság ülés összehívását ezzel kapcsolatban.
5.2.

Közösségi ösztöndíj helyzete a továbbiakban

Endrész Roland elmondta, hogy szükségesnek látja módosítani a Közösségi ösztöndíj pályázati
kiírását. Ennek oka, hogy vannak olyan pályázók, akik nem kaphatnak a Gépészmérnöki Karon
végzett tevékenységükért ösztöndíjat, mert más karon végzik tanulmányaikat.

Szenka József elmondta, hogy ebben az esetben figyelembe kell venni a többi kar álláspontját,
ugyanis fennáll az esélye, hogy a pályázó mindkét karnál elismerteti a tevékenységét.

6. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta a következőket:
•

KSZB ülésen vett részt, az elhangzottakról egy összefoglalót fog készíteni, melyet később
küld el a Képviselet részére.

7. Rendezvény Bizottság
Modrovics Gergő elmondta az online rendezvénnyel kapcsolatos koncepciókat, melyet a SLIP –
Gépészkari Napok idejében szeretnének rendezni.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy van-e ötlet a SLIP-hez hasonló rendezvény későbbi dátumával
kapcsolatban?

Richter Kristóf elmondta, hogy egyelőre a regisztrációs héten szeretnék megrendezni az eseményt,
de ez még képlékeny a vírusra való tekintettel.
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8. PR Bizottság
Hepp Ádám bemutatta a Kontúr weboldal jelenlegi állapotát.
Lántzky Anna javasolta, hogy a Kontúr projekthez tartozó képviselők hamarosan rendezzenek
egy ülést, melyen megbeszélik a továbbiakat.

Farkas Szidónia elmondta, hogy a tanköri foglalkozáson felmerült, hogy a GHK honlapján
szükségesek bizonyos aktualizálások.

9. Külügy
Agócs Norbert elmondta, hogy az EHK új külügyi referense új lendületet adott a külügyi
teendőknek.

10. Egyebek
Tóth Ákos elmondta, hogy a következő tankörvezetői foglalkozáson Farkas Szidónia fog
előadást tartani a Szociális Bizottság munkásságáról.

Lántzky Anna felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a távoktatás idejében is fontosak a
képviseleti teendők elvégzése.

Lántzky Anna megkérte a képviselőket, hogy számoljanak be az éppen futó projektek jelenlegi
állásáról.
•

Agócs Norbert elmondta, hogy megtartásra került a Tudtad-e? projekttel kapcsolatos
megbeszélés.

•
•
•

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel a GHK öregtalálkozó
megszervezése szünetel.
Szenka József elmondta, hogy a mintatantervi gráfok kidolgozása folyamatban van,
előreláthatólag 2-3 hét alatt fognak elkészülni.
Lukács Bálint elmondta, hogy jelenleg nem lehetséges forgatni a kollégiumi image filmet,
így amíg a helyzet nem változik, addig csak ötleteket gyűjtenek a projektben résztvevők.

Radácsi Kristóf megkérdezte, hogy tervez-e a HSZI poloskairtást is a tisztasági festéssel együtt?
Szili Ákos elmondta, hogy nincs információ ezzel kapcsolatban.
Radácsi Kristóf beszámolt egy új kommunikációs rendszer kialakításáról.
Richter Kristóf elmondta, hogy kidolgozás alatt van egy koncepció a Gólyatábor szervezésével
kapcsolatban.

Tóth Ákos megkérdezte, hogy mi az alapja a tankörvezetők létszámának meghatározásának.
Lántzky Anna elmondta, hogy az elsőéves hallgatók becsült száma mellett a Gólyatáborral
kapcsolatos teendők mennyisége is szempont.
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Ülés vége: 20:14
A következő ülés várható időpontja: 2020. április 21. (kedd) 18:10
A következő ülés várható helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája.
Kelt: Budapest, 2020. április 14.

………………………..…………..
Endrész Roland
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Gépészkari Hallgatói Képviselet
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