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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 29-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 

1.3. Beszámoló Dékáni Tanácsról (szeptember 29-i) 

1.4. Elnöki értekezlet 

2. EHK 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1.  Általános beszámoló 

4.2.  Beszámoló a KTK vezetőmentorral folytatott egyeztetésről 

4.3.  Külsős kollégiumi kártyák 

5. Szociális Bizottság 

5.1.  ESZB ülés beszámoló 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1.  Általános beszámoló 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1.  Jövőbeli rendezvények sorsa 

8. PR Bizottság 

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-331/LXIII./2019-2020. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Orvostechnika Szakosztály vezetőségváltás 

Pusztai Zénó beszámolt az elmúlt év munkáiról. Elmondta, hogy a vezetősége alatt igyekezett az 

orvostechnika minél tágabb fogalma szerint irányítani a szakosztályt. Igyekezett növelni az aktív 

tagok motiváltságát. 

Takács Dániel elmondta, hogy szeretné a projektfeladatok jelentőségét növelni az aktív tagság 

körében. Emellett figyelmet szeretne fordítani a csapatépítők szervezésére is. 

Szenka József megkérdezte, hogy hány aktív tagja van a szakosztálynak? 

Takács Dániel elmondta, hogy körülbelül 40. 

Pusztai Zénó és Takács Dániel elhagyták a termet. (20:17) 

1.2. KÁTÉ vezetőségváltás 

Hepp Ádám elmondta, hogy körülbelül 1,5 évig volt a KÁTÉ főszerkesztője. Számos újságot 

adtak ki, létrehozták az öntevékenyköri expót, emellett pedig több rendezvény szervezésében 

vettek részt. Egyik fő projektjük egy mobilapplikáció kifejlesztése, ami átvenné a nyomtatott média 

szerepét. 
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Weimert Dániel elmondta, hogy rendhagyó volt a vezetőségváltás, gyorsan bele kellett tanulnia a 

pozícióba. Az elmúlt hét során egy vezetőségi értekezleten volt szó a jövőbeli prioritásokról. 

Véleménye szerint amíg van lehetőség a nyomtatott média kiadására, addig ezt szeretné folytatni. 

A KÁTÉ blogját szeretné megreformálni, tekintve elavultságát. A Kontúr projekttel kapcsolatban 

pozitívak a vélemények, így tisztának látja az együttműködést a jövőben a GHK-val. Az öntevékeny 

köröket, szakkollégiumokat szeretnék jobban bevonni a kör működésébe, ezzel lehetőséget adva a 

köröknek a széleskörű megjelenésre. 

Weimert Dániel jelezte, hogy szűkös határidővel kellett dolgozniuk a GHK választási különszáma 
esetén, így a továbbiakban szeretnék, ha időben megtörténne az igény benyújtása. 

Modrovics Gergő jelezte, hogy a holnapi nap folyamán megkérdezi a nyomdát, hogy megkapták-
e a nyomtatott példányokat. 

Szili Ákos megérkezett az ülésre. (20:35) 

Weimert Dániel elhagyta a termet. (20:49) 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Weimert Dániel legyen a KÁTÉ vezetője?  

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

(GHK-332/LXIII./2019-2020. számú határozat)  

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Takács Dániel legyen az Orvostechnika 
Szakosztály vezetője?  

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

(GHK-333/LXIII./2019-2020. számú határozat)  

1.3. Beszámoló Dékáni Tanácsról (szeptember 29-i) 

Lántzky Anna elmondta a következőket: 

• Elfogadásra került a rektori pályázati kiírás. 

• Szó esett arról, hogy szombatonként szabályos-e teljesítményértékelést tartani. 

• A következő félév órarendjének szerkesztése folyamatban van. 

1.4. Elnöki értekezlet 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

• Szili Ákos vázolta az ASZ módosítással kapcsolatos koncepciókat. 

• Az EHK felmérést szeretne végezni a KHK-k között olyan projektekről, amelyekre esetleg 

igény van, vagy régebbi projektek, melyek elhaltak az utóbbi időben. 

• Szó esett a Műegyetemi Ajándékbolt valószínű újra nyitásáról. 

2. EHK  

 

2.1.  Beszámoló EHK ülésről (szeptember 24-i) 
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Szenka József elmondta a következőket: 

• MIE elnökségválasztás zajlott le. 

• MŰHAL kuratóriumi tagok kerültek megválasztásra. Suhajda Richárd folytatja a 

MŰHAL vezetését.  

• Ellenőrző bizottság került megválasztásra mind a MIE, mind a MŰHAL ellenőrzése 

céljából. 

• Barabás Zoltán lemondott MIE tagságáról. 

• MŰHASZ szerződésmódosításról esett szó. 

• Szabó Dani elmondta, hogy Bezzeg Éva szeretne nemzetközi alumni tagságot kialakítani. 

• A sportpályatámogatások kerültek elbírálásra, 100%-os támogatottsággal zárult a bírálás. 

 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Általános beszámoló 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• Bárány Tamással, a Polimertechnika Tanszék vezetőjével zajlott megbeszélés a távolléti 

oktatással kapcsolatban. 

• Szalai Tiborral, a GTT vezetőjével is folytattak megbeszéléseket a távolléti oktatás 

tapasztalataival kapcsolatban. A Tanszékvezető Úr elmondta, hogy igyekezni fognak 

hasznosítani az előző félévben megszerzett tapasztalatot. 

• Dr. Bihari Péterrel folytattak megbeszélést a vírushelyzettel kapcsolatban. A 

vírushelyzeten kívül a záróvizsgákról történt megbeszélés. Nagyobb problémák alakultak 

ki, gondot okozhat azon hallgatóknak, akik mesterképzésre szeretnének menni közvetlen 

az alapképzés után. 

Tóth Ákos elmondta, hogy ez a probléma nemcsak a GPK-n adódott, hanem több egyetemen is, 

így Agócs Norberttel együtt szeretnék kérni, hogy egyetemi, illetve országos szinten történjen 

ezzel kapcsolatban előrelépés. 

A GHK megvitatta a felmerült javaslatokat és problémákat. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1.  Általános beszámoló 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Felvetette Dr. Bihari Péternek azon problémákat, melyek felmerültek a kollégistákat 

érintő vírushelyzet miatt. Az a megoldás került kidolgozásra, hogy Dr. Bihari Péter 
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megadja azon hallgatók feltétlen szükséges adatait Radácsi Kristófnak, akikre 

vonatkoznak a vírussal kapcsolatos intézkedések. 

4.2.  Beszámoló a KTK vezetőmentorral folytatott egyeztetésről 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Probléma, hogy a kolisok csak egy vendéget fogadhat, de a külsősök bejöhetnek a kondiba 

és a tornaterembe. 

4.3.  Külsős kollégiumi kártyák 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• A HSZI engedélyt adott a külsős kollégiumi kártyák kiállítására, bizonyos feltételek mellett. 

Ehhez szükséges a kollégiumi foglalási rendszeren jelezni a vendégek neveit, és a használt 

termet. 

5. Szociális Bizottság 

5.1.  ESZB ülés beszámoló 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

• Fellebbezések kerültek elbírálásra. 

• Rendkívüli szociális pályázatok kerültek elfogadásra. 

6. Gazdasági Bizottság 

6.1.  Általános beszámoló 

Szili Ákos ismertette a KÁTÉ által leadott nyomtatásra leadott igények paramétereit, illetve ennek 
költségeit. 

A GHK megvitatta a felmerült problémákat és kérdéseket. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KÁTÉ által benyújtott igényeket?  

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

(GHK-334/LXIII./2019-2020. számú határozat) 

 

Richter Kristóf elmondta, hogy öntevékeny köri eszközbeszerzések zajlanak.  
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7. Rendezvény Bizottság 

7.1.  Jövőbeli rendezvények sorsa 

Modrovics Gergő elmondta a következőket: 

• Két online programterv van kidolgozás alatt, a Városvetélkedő, illetve a Kollégista avató. 

• Augusztus 17-22. a 2021-es Gólyatábor dátuma, a helyszín Bükkszék. 

8. PR Bizottság 

Farkas Szidónia elmondta, hogy gazdasági okokból a GHK búcsúvacsora időpontja megváltozott. 

November 1. előtt nem kerülhet megrendezésre az esemény. 

9. Egyebek 

Farkas Szidónia elmondta, hogy KIB ülésen vett részt. 

Modrovics Gergő elmondta, hogy informatika segédleteket kezdtek el összeállítani a Kari 

Informatikai Bizottságban. 

Bányász Gáspár csütörtökön 19:30-kor Gólyatanács foglalkozást szervez. 

Szili Ákos elmondta, hogy az alakuló ülés előtt le szeretne mondani megszerzett mandátumáról, 

így ez az utolsó GHK ülése. Sokat köszönhet a GHK-nak és a képviselőkkel együtt töltött időnek. 

Sok sikert és kitartást kíván a jövő évi ciklusra a megújult GHK-nak. 

Hepp Ádám elmondta, hogy számára is ez az utolsó GHK ülés, így szeretné megköszönni az 

elmúlt egy év közös tevékenységet és sok sikert kíván a következő évre. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy az ő hosszú képviselő pályafutása is véget ért, így szeretné 

megköszönni a közös munkát, és számos élményt. Sok sikert kíván a jövő évre a megújult GHK-

nak, és kérdés esetén elérhető továbbra is bármikor. 

Agócs Norbert elmondta, hogy a hétvége folyamán Németországba utazik, így egy ideig számára 

is ez az utolsó személyes részvétele GHK üléseken. 

Lántzky Anna megköszönte, hogy a jelenlegi GHK megválasztotta elnökének, és megköszönte az 

elmúlt egy év közös munkáját. Elmondta, hogy a nehézségek ellenére hálás az elmúlt egy évért és 

sok sikert kíván a következő elnöknek, valamint GHK-nak.  
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Ülés vége: 22:44 

A következő ülés várható időpontja: 2020. október 6. (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 29. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Lántzky Anna 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


