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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: 2018.01.23. 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. 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

• Rendben lezajlott az Educatio Kiállítás. 

• Nyilvánosságra kerültek a mesterképzési jelentkezések számai. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:36) 

 

• Készülőben vannak a kari tanszékek új Szervezeti és Működési Szabályzatai. 

• Készül a Gépészmérnöki Kar új honlapja. 
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Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• Egyeztetések folytak Krisztián Dáviddal, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökével 

a kollégiumi konditermek helyzetéről és az öntevékeny körök közösségi pontjairól. 

• Hegyi Bence lemondott a Kari Tanulmányi Bizottság tagságról elektronikus levélben 

2018. január 17-én. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki jelentkezik erre a posztra. 

A posztra az ülésen Csala Tas jelentkezett. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a GHK Csala Tast delegálja a Kari 

Tanulmányi Bizottságba? 

 

A GHK 12-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

• Varró Gergő ismertette a szakosztályok és öntevékeny körök új pontozásának 

változatait. 

• Az egyik változat szerint jobban, a másik szerint kevésbé mérséklődnek a körök 

pontjai közötti nagy különbségek. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki a jobban méréskelt, és ki az, aki a kevésbé 

mérsékelt pontozást támogatja? 

 

Jobban mérsékelt pontozás  10 szavazat 

Kevésbé mérsékelt pontozás 2 szavazat 

Tartózkodás    1 szavazat 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a 2017/2018. őszi félévre 

vonatkozóan az öntevékeny körök tagjainak, a Kari Rendezvény Bizottság tagjainak, a 

tankörvezetőknek, a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjainak és a Kármán Tódor 

Kollégium szintfelelőseinek közösségi tevékenységének értékelésének végleges 

eredményét? 

 

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

 

• Tóth Amanda bemutatta a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat és a 

GHK Közéleti ösztöndíj pályázat eredményét a 2017. november 1-30. és a 2017. 

december 1-31. időszakokra vonatkozóan. 

 

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

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

november 1-30. időszakra vonatkozóan? 

 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

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

december 1-31. időszakra vonatkozóan? 

 

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

 

Tóth Amanda elhagyta a termet. (21:03) 

 

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

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

november 1-30. időszakra vonatkozóan? 

 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

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

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

december 1-31. időszakra vonatkozóan? 

 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Tóth Amanda visszatért a terembe. (21:05) 

 

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

pályázatra beérkezett pályázatok eredményét a 2017. november 1-30. időszakra 

vonatkozóan? 

 

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

 

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

pályázatra beérkezett pályázatok eredményét a 2017. december 1-31. időszakra 

vonatkozóan? 

 

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

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

• Ismertette a Kármán Tódor Kollégium szintfelelősi pályázatának kiírását. 

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

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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• Bemutatta a tavaszi félévre vonatkozó ingyenes éjszakai vendégfogadások 

időpontjainak tervezetét a Kármán Tódor Kollégiumban. 

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

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

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• Ismertette a tavaszi félévre vonatkozó Kari BME, Szakmai, Sport, Közösségi, 

Közösségvezetői és Rendezvényszervezői ösztöndíjpályázatok kiírásait. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Kari BME ösztöndíjpályázat 

2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Szakmai ösztöndíjpályázat 

2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Sportösztöndíj pályázat 

2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Közösségi ösztöndíjpályázat 

2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Közösségvezetői ösztöndíjpályázat 

2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Rendezvényszervezői 

ösztöndíjpályázat 2017/2018. tanév tavaszi félévre vonatkozó kiírását? 

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

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár elmondta a következőket: 
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• Már többen megszerezték a szociális pályázatok bírálásához szükséges vizsgát, nagy 

valószínűséggel elegendő személy fog tudni bírálni a karon. 

• Folyamatban van a szociális pályázatok előbírálása. 

• Elmondta, hogy hamarosan elkezdődik az új szociális pontrendszer tesztelése. 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Ismertette a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálra rendelt vacsorára érkezett árajánlatot. 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Beszámolt a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál szervezésének állásáról. 

• Megtörténtek az egyeztetések a helyszín foglalásával és a zenekarral kapcsolatban is. 

• Folyamatban van a gyűrűk és a kitűzők megrendelése. 

Külügy 

Heszler András elmondta a következőket 

• Rendben lezajlott az Erasmus Fórum. 
• Nagy számban jelentek meg érdeklődők. 
• Az eseményen részt vett az Erasmus Iroda munkatársa is. 

GSZK beszámoló 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

• Készül a Gépész Szakkollégium új Szervezeti és Működési Szabályzata. 

Ülés vége: 23:38 

A következő ülés várható időpontja: 2018. január 30. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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