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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Bányász Gáspár  X    

Czavalinga Dénes X     

Göllei Máté X     

Gulácsi Balázs X     

Hegyi Bence X     

Heszler András X     

Kántor Tamás    X  

Kovalovszki Máté X     

Lántzky Anna    X  

Nagy Edit X     

Okolicsányi Péter X     

Perger Dávid X     

Szili Ákos    X  

Szűcs Márk    X  

Tóth Ákos Károly X     

Tóth Amanda X     

Tóth Levente    X  

Ureczki Ágnes X     

Varró Gergő X     

Dátum: 2016. 06. 27 Oldalszám: 7 

 

Ülés kezdete: 19:10 

Vendég: Lajtos Máté 

Perger Dávid 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. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanács üléséről: 

 Elhangzott az ülésen, hogy Szabó Péter Jánost, az Anyagtudomány és 

Technológia Tanszék tanszékvezetőjét a Szenátus megszavazta a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésre. 

 Kollégium névváltoztatásokról szavazást tartottak a szenátusi ülésen. A Martos 

Flóra Kollégium új neve Martos Kollégium, a Schönherz Zoltán Kollégium új 

neve Schönherz Kollégium. 

 Képzési Programokat elfogadták a szenátusi ülésen. 

 Faigl Ferenc a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánjának mandátuma 

lejárt. 
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 Tanévnyitó Ünnepségen a megbeszéltek alapján a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar és a Gépészmérnöki Kar elsőéves hallgatói fognak helyet 

foglalni az aulában. Tőlünk első sorban mechatronikai alapszakos hallgatókat 

várnak. 

 EFOP pályázatot nyertek, kari honlap megvalósítása a tervezet. Az egyetemi 

közös pályázati keretet a Nyílt Napra fordítanák. 

 Kari PR anyagról zajlottak megbeszélések, az általunk elküldött PR termékekre 

vonatkozó javaslatot túlnyomó részt pozitívan fogadták. Főként a 3D 

nyomtatóval készülő karspecifikus PR termék ötlete nyerte el a tetszésüket. A 

tanszékektől kérték, hogy mihez tudnak hozzájárulni, gyártás és előállítás 

szempontjából. 

 Felmerült a probléma, hogy van, ahol nincsen falióra. A tanszékek szeptemberre 

biztosítják, hogy a gépészkari kezelésű termekben mindenhol legyen. 

 Új tantárgyakhoz tematikát kértünk. Tantárgyi adatlapban nem szerepel 

pontosan, csak a régi fajtában. Bihari Péter továbbítja a kérést. 

 Elmondták, hogy 4 fegyelmi tárgyalás lesz az elkövetkezendőkben, ebből 2 

hazai hallgatókat érint. Mindketten visszaeső (második alkalom) puskázók. 

Emellett a ’Feketelista’ is bővült, mostanra 150 fős körülbelül. 

 Felmerült, hogy a kart bemutató kiadvány frissítése szükséges, BSc 

tantervváltozás miatt. Augusztus végéig erre sor fog kerülni. 

 Kari PR felelős kezdeményezésről beszéltek. Tanszékvezetői Értekezleten 

további megbeszéléseket fognak folytatni ezügyben. 

 

Kari Tanulmányi Bizottság tag választásása következett: 

 

Perger Dávid megkérdezte, ki szeretne jelentkezni a pozícióra: 

 Tóth Amanda és Göllei Máté jelentkeztek. 

A GHK titkos szavazáson szavazott a lehetséges jelöltekre. A szavazás eredménye a 

pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Göllei Máté:   4 

 Tóth Amanda:  8 

 

A GHK a pályázók közül Tóth Amandát szavazta meg a pozíció betöltésére, 1 

Tartózkodás mellett. 

 

Ösztöndíj Bizottság vezető választás: 

 A pályázatra egy fő adott le jelentkezést Kántor Tamás személyében. 

 

A GHK titkos szavazáson 12/0/1 arányban támogatta a kinevezést. 

 

Bányász Gáspár belépett a terembe. (20:00) 

EHK beszámoló: 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 
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 Szenátusi tagságra Pekár Zoltánt és Barabás Zoltánt szavazták meg. 

 Internetszolgáltatóval kapcsolatban megbeszéléseket folytattak. 

 Igazgató Tanácsi Ülés volt. 

 5G hálózat lesz Magyarországon, BME segíti a fejlesztést. Az egyetemen lesz először 

elérhető a hálózat. 

 Csatlakozó kiadványba kerülő kari tartalmú frissítésinket elküldtük az EHK felé. 

 Bukott 0 kredites testnevelés tárgyak után fizetendő pótdíj Nftv. ellenes, így az érintett 

hallgatók a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál fellebbezéssel élhetnek a kiszabott díjak 

ügyében. 

 Nagy Edit elmondta a Belső Vezetői Értekezlettel kapcsolatos információkat: 

o Minden szervezetre saját szabályzatot hoznak létre. 

o Krisztián Dávid és a Kancellár megbeszéléseket folytattak a kollégiumi 

sporthelyiségekkel és internetszolgáltatásokkal kapcsolatban. 

o Kollégiumi helyekre vonatkozó előterjesztéseket elfogadták. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 OHV PR állásáról beszámolt: 

o Az elkészült anyag el lesz küldve. 

o Ureczki Ágnes elmondta, hogy a következő hétre ütemezne egy PR ülést erre 

a célra, akinek ötletei vannak ezzel kapcsolatban, jelezze majd, melyek a 

számára megfelelő időpontok. 

 Nyári teendők: 

o Tanulmányi Kisokos aktualizálása EHK táborig tervben van. 

o Tantárgyi adatlapokat a tanszékektől be kell kérni. Újra átnézni, 

teljesítményütemezési tervet fejleszteni kell.  

 Horák Péterrel beszélt a jegyzetpályázatról. A CAD jegyzet a CAD alapjaihoz, CAD 

modellezéshez készülne, nem általános jegyzet lenne. Így a GHK is tudná támogatni. 

Gépelemek 2. példatár kiegészítését továbbra sem támogatjuk, helyette van fontosabb, 

a következő jegyzetpályázatnál felajánlották, hogy az általunk kért jegyzetek lesznek a 

prioritások. Számunkra továbbra sem elfogadható. 

 Gépelemek 2. sikertelenségi eljárás lezajlott. Nem lettek eltörölve a jegyek. A 

jegyzőkönyv elérhető a tárgy honlapján, a hallgatókat a tanszék üzenetben értesítette. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Beszámolt az előző nap és ma tartott mentori helyre jelentkezettek meghallgatásáról. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja Perjési Pétert vezetőmentori 

pozíció betöltésére? 

A GHK titkos szavazáson 13/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Perger Dávid megkérdezte, hogy melyik képviselő melyik jelölteket támogatja mentori 

pozíció betöltésére? 

A GHK titkos szavazáson szavazott a Kármán Tódor Kollégium mentorpályázatairól. A 

szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Bögre Bálint   13 

 Gajda Attila   11 

 Pintér Ábel   0 

 Rózsavölgyi Balázs  13 

 Újvári Attila   4 

 Uzonyi Sándor  8 

A GHK titkos szavazáson szavazott a Vásárhelyi Pál Kollégium mentorpályázatairól. A 

szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Csík Tamás  9 

 Tácej Tamara   13 

A GHK a pályázók közül Bögre Bálintot, Gajda Attilát, Rózsavölgyi Balázst és Uzonyi 

Sándort szavazta meg a Kármán Tódor Kollégium mentori pozíció betöltésére és Csík 

Tibort és Tácej Tamarát a Vásárhelyi Pál Kollégium mentori pozíció betöltésére. 

 Okolicsányi Péter megkérdezte a képviselet tagjait a kiköltözés során való 

tapasztalataikról. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy a költözési irányelveket nem akarjuk-e véleményezni, 

korrektúrázni. Jelenleg hibák voltak benne, sok helyen nem volt egyértelmű. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy lehetséges-e azoknak a körtagoknak kiállítani Külsős 

Kollégiumi Igazolványt a nyári időszakra, akik félév elején nem igényeltek, mivel akkor 

a Kármán Tódor Kollégiumban laktak. 

o Okolicsányi Péter elmondta, hogy közösségvezetői levelező listára küld e-mailt, 

lehet igényelni a nyári időszakra. Emellett a tavaszi féléves kártyák nyárra is 

érvényesek. 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Szociális pályázatok bevitelével kapcsolatban: 

o Holnapi nap folyamán jönnek érte. 

 Bírálói vizsgák eredményei: 

o Tőlünk eddig négyen voltak, ebből három ember sikeresen elvégezte. 

o Hétfőn és kedden is lesznek további vizsgaalkalmak. Aki még nem jelezte, hogy 

mikor venne részt, az jelezze. 

 Szerdán volt munkacsoport megbeszélés. Ezzel kapcsolatban Czavalinga Dénes 

javasolta, hogy a következő hét során, július 5-én ezzel kapcsolatban Szociális Bizottság 

ülést tart. Távolság alapján lévő pontozás, illetve az idei szociális bírálói vizsga 

rendszere is megvitatásra került. 
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 Szakmai gyakorlat ösztöndíjat ismételten meg kell osztani csatornáinkon. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Sport pályázatot elutasították, logisztikai okokból. 

 Táborbejárás időpontja július 7. (péntek). 

 Kari Rendezvény Bizottság raktárhelyiségének rendezésére csütörtökön kerül sor. 

 Beszámoló Gólyahajó szervezés állásáról: 

 Lesz Szponzor Csoport megbeszélés, általánosságban, erre lesz felmérés, jelezze, aki 

részt szeretne venni. 

 Heszler András megkérdezte Gulácsi Balázst, a KÁTÉ gólyaszám állásáról. 

o Gulácsi Balázs: Halad, az egyeztetések folyamatban vannak. 

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Klub koncepcióval kapcsolatban a jövő hét során további egyeztetések, megbeszélés 

van kilátásban. 

 Nagy Edit elmondta, hogy az átadott díjakról rakhatnánk ki tájékoztatót. 

Iroda: 

Czavalinga Dénes elmondta, hogy az iroda festéséhez szükséges festékmennyiséget 

kiszámolta. A közeljövőben ennek megvétele szükséges. 

Beszámoló a Gépész Szakkollégium üléséről 

Nagy Edit megkérdezte, hogy a kijelzővel kapcsolatban érdeklődött-e a kapcsolattartó. 

Egyebek 

 Nagy Edit elmondta, hogy az Alumnihoz készült javaslatokat felküldte, lehetett 

véleményezni. 

 Varró Gergő felvetett, hogy a holnapi nap folyamán ülést kéne tartani 17:30-as 

kezdéssel a körök előzetes értékelésével kapcsolatban. 

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy a csütörtöki nap folyamán mennek-e Kari Informatikai 

Bizottsági ülésre. 

 Tóth Amanda elmondta, a következőket: 

o kérte, hogy a képviselők töltsék ki az OHV kérdőívet.  

o Nyári projektekkel kapcsolatban készült egy Excel táblázat, vasárnap 18:00 

határidőig ki kell tölteni, mennyit és mit haladtak a képviselők az adott projekttel. 
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Akiknek csak egy vagy egy projektje sincs, keressen meg másokat, segítsen nekik. 

Mindenkinek legyen legalább kettő. 

Ülés vége: 21:30 

 

  ....................................   ....................................  

 Ureczki Ágnes Perger Dávid  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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