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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Bányász Gáspár x     
Czavalinga Dénes x     

Csala Tas x     

Göllei Máté x     

Gulácsi Balázs x     

Hegyi Bence    x  

Heszler András x     

Kántor Tamás x     

Kovalovszki Máté x     

Lajtos Máté x     
Lukács Bálint x     

Okolicsányi Péter x     

Szili Ákos x     

Tepfenhart Bence x     

Timár-Geng Péter        x     

Tóth Ákos Károly x     

Tóth Amanda x     

Tóth Levente x     

Ureczki Ágnes x     
Varró Gergő x     

Dátum: 2017.10.17. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Tóth Amanda 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. 

Vendégek: Szobodek Kristóf (Senior Gárda - leköszönő vezető), Németh Gábor (Senior Gárda 

- új vezető), Hidegh Gyöngyvér (Áramlástan Szakosztály - leköszönő vezető) és Tóth Bence 

(Áramlástan Szakosztály - új vezető). 

Szobodek Kristóf elmondta, hogy az elmúlt évben sikerült megtartani az eddig hagyománnyá 

vált rendezvényeket, illetve megfelelő számú új tagot avatni idén. Átadta a szót Németh 

Gábornak, hogy beszéljen jövőbeli terveiről. 

Németh Gábor elmondta, hogy az eddigi rendezvények megtartása mellett szeretnének új 

rendezvényeket is tartani, illetve komoly figyelmet fordítani az utánpótlásra és a konzultációk 

anyagát szeretnék egyeztetni a tanszékekkel. 

Tóth Amanda megköszönte a leköszönő vezető munkáját és sok sikert kívánt az új 

körvezetőnek. 
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Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja Németh Gábort, mint a Senior Gárda vezetőjét? 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Hidegh Gyöngyvér elmondta, hogy másfél év vezetőség után szeretné a szakosztály vezetői 

posztját átadni, majd átadta a szót Tóth Bencének. 

Tóth Bence elmondta, hogy a szakosztályban jelenleg megfelelő utánpótlás van. A jövőbeli 

tervek között szerepel az ipar felé való nyitás. 

Tóth Amanda megköszönte a leköszönő vezető munkáját és sok sikert kívánt az új 

szakosztályvezetőnek. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja Tóth Bencét, mint az Áramlástan Szakosztály 

vezetőjét? 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• A Rektori Tanácson elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a módosítások csak 

akkor léphessenek életbe, ha azokat legalább 2/3-os többséggel elfogadják, ám ezt a 

javaslatot nem támogatták. 

• A BME birtokában van egy kismarosi telek, amelynek eladására történt egy javaslat, 

ám ez nem lett elfogadva. 

• Jakab László, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja elindul a 

rektorválasztáson. 

• 2017.10.25-én Kari Fórum kerül megtartásra, melynek fő témái az új generációval való 

kommunikáció és a TVSZ. 

• A Dékáni Tanácson Szabó Tibor elmondta, hogy a BME képviseltette magát a gödöllői 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium bemutatóján. 

• Megtörtént a TDK pályázatok szekció besorolása. 

• Kiírásra került a Loboda-díj pályázat. 

• A diplomaátadó rendben zajlott. 

• A GPK új weblapja fejlesztés alatt áll. 

EHK beszámoló 
 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté beszámoltak az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

• Jakab László részt vett az EHK ülésén. 
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket: 

• Lista fog készülni azokról a tárgyakról, melyek esetén kiemelkedően nagy a bukási 

arány. Ezen tárgyakkal kapcsolatban készülni fog egy iránymutatás a tanszékeknek a 

probléma megoldása céljából. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

• Elkészült a KTK HK-tömb földszintjének felújítására vonatkozó árajánlat. 

• Elindult a Kármánban a KEFIR posta-modulja. 

• A kollégiumi konyhák szekrényeinek kulcsaival kapcsolatos problémákat is említette. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• Bemutatta a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat és a GHK Közéleti 

ösztöndíj pályázat eredményét a 2017. szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) eredményét a 2017. 

szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Tóth Amanda elhagyta a termet. (21:50) 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (a GHK elnöké) eredményét a 2017. 

szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Tóth Amanda visszajött a terembe. (21:53) 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a GHK Közéleti ösztöndíj pályázatra 

beérkezett pályázatok eredményét a 2017. szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár elmondta a következőket: 
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• Négy hallgató nem kapta meg a rendszeres szociális ösztöndíjat. A probléma orvosolva 

lesz, a jogosult hallgatók a novemberi utalás során meg fogják kapni. 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Bemutatta a Gólyabál költségvetés tervezetét. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Gólyabál költségvetését? 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Elkészült a Gólyabállal kapcsolatos Facebook-esemény és a bál grafikai arculata. 

• Az Építőmérnöki Karral megtörtént a feladatok felosztása. 

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

• Elkészültek a kari nyílt napra az új standok és a laborbeosztások. Az idei évben egy 

applikáció is készül a regisztrációhoz, illetve Facebook-esemény a nyílt nap 

népszerűsítése érdekében 

• Heszler András elmondta, hogy cégek és középiskolás diákok számára infografika 

készül a Gépészmérnöki Karról tájékoztatás céljából. 

Iroda 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• A GHK irodájának UTP-kábelei javításra fognak kerülni. 

Sport 

Lajtos Máté elmondta a következőket: 

• Egyeztetés folyik a Gépész Jeges Est helyszínéről és időpontjáról. 

GSZK beszámoló 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 
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• Elmaradt a szakosztályvezetői ülés. 

Egyebek: 

• Varró Gergő elmondta, hogy rendben zajlanak a Gólyatanács foglalkozásai. 

• Tóth Amanda elmondta, hogy az egyetem rektora és kancellárja meghívott vendégként 

részt fog venni a kar Gólyabálján. 

• Gulácsi Balázs elmondta, hogy promóciós anyagok készültek a MATLAB oktatásról. 

 

Ülés vége: 22:50 

 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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