1 / 10. oldal

Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 15-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
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Richter Kristóf
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Tóth Ákos
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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 írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME
Gépészmérnöki Karán.

Lántzky Anna előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Vezetői beszámoló
1.4.

2.

3.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (szeptember 15-i)

EHK
2.1.

Beszámoló az EHK rendes üléséről (szeptember 10-i)

2.2.

Beszámoló a stratégiai bizottsági ülésről (szeptember 11-i)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
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3.1.
4.

Általános beszámoló

Kollégiumi Bizottság
4.1. Általános beszámoló
4.2. Szintfelelős pályázati eredmény

5.

Ösztöndíj Bizottság
4.1.

6.

Általános beszámoló

Szociális Bizottság

5.1.

Beszámoló a szociális ösztöndíj pályázati időszakáról

5.2.

Beszámoló ESZB ülésről (szeptember 11-i)

7.

Gazdasági Bizottság

7.1.

Általános beszámoló

8.

Rendezvény Bizottság

9.

Külügy

9.1.

Erasmus pótpályázatok

10.

Egyebek

10.1.

Általános egyebek

10.2.

Ösztöndíj referens választása

10.2.1.

Pályázatok ismertetése

10.2.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

10.2.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

10.2.4.

Szavazás

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-315/LIX./2019-2020. számú határozat)
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1. Vezetői beszámoló
1.1.

HSZO vezetőségváltás

Hajas Miklóst elmondta, hogy kétéves elnöksége alatt a 2019-es jubileumi évre koncentrált, így az
öntevékeny kör öregtagjainak felkeresése és rendezvények szervezése volt az egyik fő feladata a kör
vezetése mellett.

Wesniczky Albert elmondta, hogy igyekszik fenntartani azt a színvonalat, amit Hajas Miklós
képviselt a szakosztályban.

Lántzky Anna megköszönte Mátyás Katalin eddigi munkáját és sok sikert kívánt Horváth
Mihálynak.

Hajas Miklós és Wesniczky Albert elhagyták a termet. (20:17)
1.2.

Alkalmazott Mechanika Szakosztály

Csuzdi Domonkos elmondta, hogy hogyan alakult meg a szakosztály. Elmondta, hogy tanszéki
felkeresés érkezett, így pár társával együtt alapították meg a szakosztályt.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy van-e olyan téma, vagy terület, amiben segítségre szorul az
öntevékeny kör?

Csuzdi Domonkos elmondta, hogy az adminisztrációs teendőkben szeretnének segítséget kérni
frissen alakult öntevékeny körként.

Csuzdi Domonkos elhagyta a termet. (20:23)
Lántzky Anna sok sikert kívánt Csuzdi Domonokosnak.
1.3.

KTK Fotókör vezetőségváltás

Mátyás Katalin, leköszönő vezetőként beszámolt az elmúlt félév történéseiről. Elmondta, hogy az
első pár hét problémamentesen lezajlott, a távolléti oktatás idején pedig online workshopokat és
csapatépítéseket tartottak. A nyár folyamán indultak újra a

Horváth Mihály elmondta, hogy a következő félévekben nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni
az önképzésre, illetve a csapat egyben tartására. Ezek a célok a rendezvények eltörlése, ezáltal pedig
a fotózások lecsökkenése miatt alakultak ki. Külsős megkereséseket kaptak, azonban nem annyit,
mint az megszokott lenne, de ez jó lehetőség arra, hogy fenntartsák a rutinjukat. Emellett hasznos
időtöltésnek tartanák, ha pontos leltár készülne a jelenlegi eszközeikről.

Okolicsányi Péter elmondta, hogy az Üzemeltetés azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy
amennyiben vegyszert tárolnak az öntevékeny kör raktárában, azt tárolják szakszerűen és
biztonságosan.

Lántzky Anna megköszönte Mátyás Katalin eddigi munkáját és sok sikert kívánt Horváth
Mihálynak.

Mátyás Katalin és Horváth Mihály elhagyta a termet. (20:28)
Radácsi Kristóf elhagyta a termet. (20:30)
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Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Wesniczky Albert legyen a HSZO vezetője?
A GHK titkos szavazásán 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-316/LIX./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Horváth Mihály legyen a KTK Fotókör vezetője?
A GHK titkos szavazásán 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-317/LIX./2019-2020. számú határozat)
1.4.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (szeptember 15-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•

A nulladik matematika zárthelyi kiváló átlageredménnyel zárult.

Radácsi Kristóf visszatért a terembe. (20:34)
•

Dr. Bihari Péter elmondta, hogy a teljesítményértékelési tervvel kapcsolatban rugalmatlan
választ kapott a Képviselettől.

Tóth Ákos elmondta a következőket:
•

•

A témával kapcsolatban egyeztetés zajlott Dr. Bihari Péterrel. Az egyeztetés során kifejtette
a Képviselet véleményét arról, hogy miért nem támogatja szombati napot az
összteljesítményértékelések megtartására.
A fő probléma a TTT-vel kapcsolatban az, hogy az órarendekben egymás után következnek
jelenléti, illetve aszinkron távolléti órák, ami azoknak a hallgatóknak, akik nem tudják
megoldani, hogy 15 perc alatt nyugodt környezetben tudjanak leülni teljesíteni a
számonkéréseket, azoknak nem egyenlő feltételek adottak.

Agócs Norbert elmondta, hogy az e-mailben külön kitértek arra, hogy szeretne a Tanulmányi és
Oktatási Bizottság egyeztetni az oktatókkal is a ZH renddel kapcsolatban.
A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket.

Lántzky Anna elmondta, hogy mindenképpen szükségesnek látja, hogy egyeztetés történjen az
oktatókkal.
•

Szó esett az ünnepi Kari Tanács szervezéséről.
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2. EHK
2.1.

Beszámoló az EHK rendes üléséről (szeptember 10-i)

Szenka József elmondta a következőket:
• Szili Ákos beszámolt a Műegyetemi Ajándékbolt lehetséges újra nyitásáról.
•
•

Sportpályatámogatás, EHK ösztöndíj kiírás és kollégiumi mentori pótpályázatok kerültek
elfogadásra.
Szó esett a kollégiumi lázmérésekről.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy beszerzés alatt állnak érintésmentes lázmérők, ennek ellenére
kihelyezésre került egy kézi lázmérő a KTK recepcióján is.
•
•
•
2.2.

Augusztusi kifizetési időpont lehetősége jövőre adott lesz, jelen állás szerint.
Kovács Klementina lemondott a HJB tagságáról.
Bene Balázs lett az új HJB tag.
Beszámoló a stratégiai bizottsági ülésről (szeptember 11-i)

Szenka József elmondta a következőket:
•
•

A HÖK ASZ módosításáról esett szó.
Szeretnének létrehozni egy EHK SZMSZ-t, melyet az EHK is módosíthatna szükséges
helyzetekben, ami különösen hasznos távolléti oktatásra való átállás esetén.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1.

Általános beszámoló

Agócs Norbert elmondta a következőket:
•
•

A Tanulmányi Teljesítményértékelési Tervvel kapcsolatban már megtörtént a beszámoló a
Dékáni Tanácsról szóló beszámolónál.
Folyamatban vannak a tanszékvezetőkkel folytatott értekezletek.

Lukács Bálint megkérdezte, hogy mi a helyzet a 018-as kérvénnyel?
Tóth Ákos elmondta, hogy meg fog oldódni, a tanszékek munkatársai foglalkoznak a kérvények
elbírálásával.
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4. Kollégiumi Bizottság
4.1. Általános beszámoló

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:
•
•

A HSZI-vel folytatott megbeszélésekkel ellentétben nem tájékoztatták őt a lázmérő
állomások kihelyezéséről. A hallgatókat a KEFIR-en keresztül tájékoztatták.
Kitanácsolták a kollégium területéről azokat, akik olyan e-mailt kaptak neptunon keresztül,
melyben az állt, hogy olyan kurzuson vettek részt, ahol COVID19 vírus pozitív hallgató
volt jelen.

A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket. Radácsi Kristóf egyeztetni fog a HSZI munkatársaival
az érintett hallgatók ügyében.
4.2. Szintfelelős pályázati eredmény

Endrész Roland előterjesztette a szintfelelős pályázat végeredményét.
Csuha Boglárka - Földszint
Csuha Boglárka – 1. emelet
Asztalos András – 2. emelet
Tatai Álmos – 3. emelet
Kövér Bálint – 4. emelet
Kovács Bálint – 5. emelet
Darabos Gábor – 6. emelet
Hajas Miklós – 7. emelet
Vajda Márk – 8. emelet
Járosi Boglárka Alina – 9. emelet
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja a bemutatott szintfelelős pályázat eredményét?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-318/LIX./2019-2020. számú határozat)
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5. Ösztöndíj Bizottság
4.1.

Általános beszámoló

Endrész Roland elmondta a következőket:
•
•

Folyamatban van a tanulmányi ösztöndíj összegeire való javaslatok kidolgozása.
A GHK ösztöndíj októberi kifizetése még kérdéses, a Jogi Igazgatóság véleményezése alatt
áll a pályázati kiírás.

6. Szociális Bizottság
5.1.

Beszámoló a szociális ösztöndíj pályázati időszakáról

Farkas Szidónia elmondta a következőket:
•
•
5.2.

Ma délben érkezett az utolsó pályázó, így lezárult a pályázási időszak.
Körülbelül 50 fővel kevesebb hallgató adott le Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot.
Beszámoló ESZB ülésről (szeptember 11-i)

Farkas Szidónia elmondta a következőket:
•
•
•
•

ESZB ülésen vett részt.
Dáni Eszter beszámolt a MŰEPER fejlesztésének állásáról.
Török Lili elmondta, hogy a MŰEPER fejlesztésének vezetését a további egy évben ő
tervezi folytatni.
Új 3. számú melléklet, illetve igazoláslista kerül bevezetésre.
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7. Gazdasági Bizottság
7.1.

Általános beszámoló

Richter Kristóf elmondta a következőket:
•

Az eszközbeszerzéshez felmért igényeket kibővítenék az őszi igényekkel, illetve a tavaszi
igényeket lehetne módosítani, amennyiben az adott öntevékeny kör nem tart már igényt a
régebben megigényelt cikkre.

Lántzky Anna felvetette, hogy nem tartja jó ötletnek azt, hogy a tavasszal már leadott igényt
módosítani lehessen.

Richter Kristóf elmondta, hogy ezzel teret adnának annak, hogy mindenképp hasznos tárgyak
kerüljenek beszerzésre.
•

Sportnormatíva felosztását újra kellett gondolni. A sportnormatívát fel lehet használni
eszközbeszerzésre, illetve szolgáltatásokra.

Agócs Norbert elhagyta a termet. (22:13)
Richter Kristóf előterjesztette a sportnormatíva átdolgozott felosztását.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a sportnormatíva felosztását a bemutatott
módon?
A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-319/LIX./2019-2020. számú határozat)

Agócs Norbert visszatért a terembe. (22:16)

8. Rendezvény Bizottság
Richter Kristóf elmondta a következőket:
•

Fennáll a lehetőség szolgáltatások megigénylésére a HSZI-től őszi, újra gondolt, megfelelő
egészségügyi óvintézkedésekkel rendelkező rendezvényekhez.

9. Külügy
9.1.

Erasmus pótpályázatok

Agócs Norbert elmondta, hogy szeptember 13-án lejárt a pótpályázatok leadási határideje,
azonban nem kapott még adatokat, ezért további egyeztetésekre van szükség.
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10. Egyebek
10.1.

Általános egyebek

Fülöp Gergely elmondta, hogy elkezdi szervezni az irodabeszerzést.
Bányász Gáspár felkérte a bizottság vezetőket, hogy gondolkodjanak projekteken, melyeket be
lehet vezetni a Gólyatanácsban.

Tóth Ákos megkérdezte, hogy mikor szeretné indítani a projekteket?
Bányász Gáspár elmondta, hogy a 7-8. oktatási hét környékén tervezi a projektek indítását.
Szenka József elmondta, hogy a Tisztújító szavazás záró időpontja szeptember 28.
Richter Kristóf elmondta, hogy a GHK alakuló ülésének időpontja még nem biztos. Jogi
állásfoglalás szükséges abban az ügyben, hogy meddig él a képviselők mandátuma.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy Haász Alida egyeztetést folytat a HSZI-vel a kollégiumi
férőhelyekkel kapcsolatban.
10.2.

Ösztöndíj referens választása

Lántzky Anna elmondta, hogy Tóth Levente lemondásával jelenleg az ösztöndíj referensi pozíció
elnöki hatáskörben van. Lántzky Anna megkérdezte, hogy szeretne-e valaki jelentkezni a GHK
ösztöndíj referensi pozíciójára?

Endrész Roland a helyszínen jelentkezett a pozícióra.
10.2.1. Pályázatok ismertetése

Endrész Roland elmondta, hogy hamar önállósulnia kellett az ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok
ellátásában. Szeretné átadni tudását, illetve folytatni az elkezdett feladatok ellátását.
10.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett kérdés, illetve észrevétel a jelölt jelenlétében.

Endrész Roland elhagyta a termet. (23:09)
10.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében
Nem érkezett kérdés, illetve észrevétel a jelölt távollétében.

Endrész Roland visszatért a terembe. (23:12)
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10.2.4. Szavazás

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja Endrész Rolandot az ösztöndíj referens poszt
betöltésére?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-320/LIX./2019-2020. számú határozat)

Ülés vége: 23:13
A következő ülés várható időpontja: 2020. szeptember 22. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 15.

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