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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 22-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 szavazati jog x     

Hepp Ádám szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog    x  

Lándor Liliána tanácskozási jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita tanácskozási 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     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  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 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 

1.1. Beszámoló Vezetői értekezletről (szeptember 22-i) 

2. EHK 

2.1. Beszámoló EHK ülésről (szeptember 17-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. TAD-tól való eltérésre benyújtott kérvények 
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3.2. Beszámoló KOB ülésről 

3.3. Tanszékvezetői megbeszélések 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1 Általános beszámoló 

5. Ösztöndíj Bizottság 

6. Szociális Bizottság 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1 Általános beszámoló 

9. PR Bizottság 

10. Iroda 

11. Külügy 

11.1 Erasmus+ pótpályázatok elbírálása 

12. Sport 

12.1 Sportpályatámogatás 

13. Egyebek 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-329/LXVII./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló Vezetői értekezletről (szeptember 22-i) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Az Egyetemen 100 felett van a fertőzöttek száma. 

• Szó esett a rektori pályázati kiírásról. 

• Járványügyi eljárásrend került publikálásra. 

• A tanszékek engedélyt kaptak a TAD-októl való eltérésre kérvény benyújtása ellenében. 

• Szeptember 28-ig várják a hírlevélbe szánt információkat. 

• Emlékeztették a diplomaátadó ünnepségről a GHK-t. 

• Szerdán 8:15-től KIB workshop kerül megrendezésre. 

• Dr. Farkas Zsoltot javasolják a kar versenycsapat felelősének. 
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2. EHK  

2.1. Beszámoló EHK ülésről (szeptember 17-i) 

 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Az ülésen vendégként részt vett Dr. Józsa János. 

• Végbement a normatívaosztás a karok között. 

• Feltöltésre kerültek a szociális pályázatok előzetes eredményei. 

• A KHK költségvetéseket meg lehet nyitni, illetve módosítani. 

• Kari HK ösztöndíjak dokumentációit hétfőig lehetett leadni. 

• Az OMIKK kiírta a késedelmi díjakat a könyvek nem időben való visszaszolgáltatása miatt. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. TAD-tól való eltérésre benyújtott kérvények 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• TAD kérvények 3 tanszéktől érkeztek – MM, MOGI, GT3 

o Az összes módosítás támogatható, a hallgatók érdekeit helyezték előtérbe a 

módosításokkor. 

• Dr. Bihari Péterrel 23-án folytatnak megbeszélést a vizsgarenddel, TTT-vel és a 

járványügyi helyzettel kapcsolatban. 

• Agócs Norbert bemutatta a mintatantervi gráfok jelenlegi állapotát. 

3.2. Beszámoló KOB ülésről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Szenka József mutatta be hosszú- és rövidtávú céljait. Emellett a KHK-k tanulmányi 

referenseinek volt lehetőségük megismerni egymást. 

• Jelenleg futó projekt a hibrid oktatásról szóló kérdőív elkészítése. 

• További projektek a BME honlapján elérhető tárgygráf frissítése, a Jegyzetírói ösztöndíj, a 

Videotórium és a hibrid oktatás fejlesztése. 

• TVSZ módosítás van folyamatban, a következő területeken lenne újítás: 

o az ETB különleges jogrendet kapna veszélyhelyzet esetén; 

o változna az ESZB összetétele; 

o minimum 30 kredit megszerzésére lenne szükséges az intézményváltáshoz; 

o külön kurzusok elismerésére is lenne lehetőség. 
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3.3. Tanszékvezetői megbeszélések 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A távolléti oktatás nehézségeiről volt szó az MM, ATT és GTT tanszékek vezetőivel, az 

oktatók megosztották az időszakban szerzett tapasztalatukat. 

• A tanszékek munkatársai nehezen ítélték meg a számonkérések kialakítását, nem volt 

szándékos egyes dolgozatok esetén a nehézségi fok növelése. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1 Általános beszámoló 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A félév elején (szeptember 8.) két kurzus hallgatóinak került kiküldésre az az e-mail, 

melyben az állt, hogy pozitív koronavírusos hallgatóval együtt vettek részt az órán. Az e-

mail szerint 2 hét karanténba kellett vonulniuk a hallgatóknak. 

• Ezzel kapcsolatosan megbeszéléseket folytatott a HSZI-vel, ezalapján pedig az érintettek 

és a szobatársaik haza lettek küldve. Izolációs szobába nem költözött senki. 

• Ilyen esetben a 088-as kérvény leadása és háziorvossal való konzultáció kötelező. 

• Problémát jelent, hogy számos esetben az oktatók nem tartanak jelenléti ellenőrzést. 

• Egységes infografikák fognak kihelyezésre kerülni. 

• Kollégiumi parkolóhelyek kiosztásáról történt egyeztetés – javaslatot kell tenni a 

férőhelyekre. 

• A javaslatokat ezen a héten kell továbbítani a HSZI számára. 

Endrész Roland elmondta, hogy kiírásra került a szintfelelősi pályázat. 

Lántzky Anna felhívta a figyelmet a hirdetőfelületek aktualizálására. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Általános beszámoló 

Endrész Roland elmondta a következőket: 

• Október 9-én kerülnek kiutalásra a tanulmányi, szociális és képviseleti ösztöndíjak is. 

• A GHK ösztöndíj kiírását a megszokottnál később érkezett vissza a megváltozott 

adatvédelmi okok miatt. 

• Egyes ösztöndíjakhoz a neptun kérvény kialakítása folyamatban van.  



  5 / 7. oldal  

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. Szociális Bizottság 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Emelkedtek az előzetes eredmények alapján a minimum összegek, valamint feltöltésre 

kerültek az elnyert összegek az ESZR-ben. 

7. Gazdasági Bizottság 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Eszközbeszerzés pályázatra beküldött igények módosítása kiküldésre került az öntevékeny 

köröknek. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1 Általános beszámoló 

Richter Kristóf és Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Lehetőség van lejelenteni rendezvényeket a HSZI számára az őszi félévben. Eddig a GHK 

búcsúvacsora került bejelentésre. 

• Bizonytalan az őszi rendezvények megvalósítása. 

9. PR Bizottság 

Hepp Ádám elmondta a következőket: 

• Tudásátadás folyik a bizottságon belül, Kelle Gergő áll betanítás alatt a PR Bizottság 

vezetői pozíciójára. 

Farkas Szidónia elmondta, hogy előreláthatóan október 16-án kerül megszervezésre a GHK 
búcsúvacsora. 

10. Iroda 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Megindult az irodai eszközbeszerzés. 

• A HK tömb takarításának elmulasztására készített koncepciókat. Az érintett körök egy 

mulasztás esetén figyelmeztetésben, később viszont közösségi pont levonásában 

részesülnének. 
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11. Külügy 

11.1 Erasmus+ pótpályázatok elbírálása 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Ismertette a pótpályázatok elbírálásának eredményét. 

12. Sport 

12.1 Sportpályatámogatás 

Modrovics Gergő elmondta, hogy beérkeztek a sportpályatámogatásokra leadott pályázatok. Erről 

szükséges lenne kari szinten döntést hozni. 

 

13. Egyebek 

Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy az alakuló üléstől függetlenül lesz-e rendes ülése a GHK-
nak?  

Lántzky Anna elmondta, hogy igen, lesz. 

Lántzky Anna elmondta, hogy egyes öntevékeny körök nem kollégista tagjai nem tudnak bejutni 
a kollégiumba. 

Radácsi Kristóf vállalt további egyeztetéseket a HSZI-vel a problémával kapcsolatban. 

Szili Ákos elhagyta a termet. (22:17) 

Modrovics Gergő bemutatta a sportpályatámogatásra beérkezett pályázatokat. 

A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-330/LXVII./2019-2020. számú határozat) 

Szili Ákos visszatért a terembe. (22:31) 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy az egyik képviseleti telefon nem működik. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy október 1-től indulna a ktkaccount-on keresztül a kollégiumi 

helyiségek foglalása. Továbbá az öntevékeny körök, illetve szakkollégiumok nem kollégista tagjai 

csak limitált számban kaphatnak kollégiumi vendégkártyát. 
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Ülés vége: 22:43 

A következő ülés várható időpontja: 2020. szeptember 29. (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 22. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Lántzky Anna 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


