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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: 2018.01.28. Oldalszám: 3 

 

Ülés kezdete: 20:00 

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  

Tóth Amanda ismertette a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 

• 2017/18. tavaszi félévre szóló felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázat előzetes 

eredmény ellen érkezett felszólalások elbírálása 

• 2017/18. tavaszi félévre szóló felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázat végleges 

eredménye 

• 2017/18. tavaszi félévre szóló BSc/MSc elsőéves kollégiumi férőhely pályázat 

előzetes eredménye 

• 2018/19. őszi féléves Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elveinek meghatározása 

• 2017/18. tavaszi félévre szóló KTK nevelői szoba pályázat eredménye 

• 2017/18. tavaszi félévre szóló KTK nevelői szoba pótpályázat kiírása 

• Kármán Tódor Kollégium kerékpártároló használati szabályok 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni az ülés napirendjét? 

 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta az ülés napirendjét. 
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Tóth Amanda felkérte Kántor Tamást a rendkívüli ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki 

elfogadta a felkérést. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy a rendkívüli ülés 

emlékeztető-vezetője Kántor Tamás legyen? 

 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

Okolicsányi Péter és Kántor Tamás ismertették a 2017/18. tavaszi félévre szóló felsőbbéves 

kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye elleni felszólalásokat. Okolicsányi Péter 

tájékoztatott az eljárási hibával, Kántor Tamás a szociális pontszámokkal kapcsolatos 

felszólalásokról. 

A GHK megvitatta az elhangzottakat. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni 2017/18. tavaszi félévre szóló 

felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázatok előzetes eredménye elleni felszólalások 

elbírálását? 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Okolicsányi Péter ismertette a 2017/18. tavaszi félévre szóló felsőbbéves kollégiumi férőhely 

pályázat végleges eredményét:  

• a tanulmányi alapú bekerülés határa 63 tanulmányi pont; 

• a szociális alapú bekerülés határa 43 szociális pont; 

• a közösségi alapú bekerülés határa 18 közösségi pont; 

• a szociális-tanulmányi-közösségi alapú bekerülés határa 68,25 szociális-tanulmányi-

közösségi pont; 

• az elsődlegesen megjelölt kollégiumba kerülés határa 67,70 tanulmányi pont. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy az MSc képzésüket kezdő hallgatók közül kevesen 

jelentkeztek kollégiumi férőhelyre, így várhatóan a felsőbbéves várólistáról az összes hallgató 

részesül kollégiumi férőhelyben. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni 2017/18. tavaszi féléves felsőbbéves 

kollégiumi férőhely pályázatok végeredményét a korábban ismertetett ponthatárokkal? 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Okolicsányi Péter ismertette a 2017/18. tavaszi félévre szóló BSc/MSc első félévüket kezdők 

kollégiumi férőhely pályázatának előzetes eredményét. 3 hibás jelentkezés volt, az összes 

érvényes jelentkezést leadó hallgató részesül kollégiumi férőhelyben. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni 2017/18. tavaszi féléves BSc/MSc 

első félévüket kezdők kollégiumi férőhely pályázatának előzetes eredményét a korábban 

ismertetett formában? 
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A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Kántor Tamás ismertette a 2018/19. őszi félévre szóló Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elveket: 

a Homogén Hallgatói Csoportok kialakítását, illetve az egyes esetekben alkalmazott tanulmányi 

mérőszámokat. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a 2018/19. őszi félévre szóló 

Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elveit? 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Tóth Amanda ismertette a 2017/18. tavaszi félévre szóló Kármán Tódor Kollégium nevelői 

szoba pályázat végeredményét. A 7 nevelői szobára összesen 5 pályázat érkezett, így mindenki 

részesül nevelői szobában. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki egyetért a nevelői szoba pályázat eredményével? 

A GHK 11-0-0 arányban egyetértett a végeredménnyel. 

Varró Gergő elhagyta a termet: 21:00. 

Tóth Amanda elmondta, hogy az üresen maradt két nevelői szobára a 3. és 7. emeleten 

pótpályázatot szükséges kiírni. Ismertette a pótpályázat pályázati kiírását. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni 2017/18. tavaszi félévre szóló 

Kollégiumi nevelői szoba pótpályázat pályázati kiírását? 

A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Okolicsányi Péter ismertette a Kármán Tódor Kollégiumra vonatkozó kerékpártároló 

használati szabályokat. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a kerékpártároló használati 

szabályokat? 

A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ülés vége: 21:10 

A következő ülés várható időpontja: 2018.01.30. 

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

 Kántor Tamás Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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