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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. február 13-án tartott  

rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Bányász Gáspár tanácskozási jog x     

Csala Tas szavazati jog x     

Czavalinga Dénes szavazati jog x     

Göllei Máté szavazati jog x     

Gulácsi Balázs szavazati jog x     

Hegyi Bence szavazati jog x     

Heszler András szavazati jog x     

Kántor Tamás szavazati jog x     

Kovalovszki Máté szavazati jog x     

Lajtos Máté szavazati jog    x  

Lukács Bálint tanácskozási jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog x     

Tepfenhart Bence tanácskozási jog x     

Timár-Geng Péter szavazati jog x     

Tóth Ákos Károly tanácskozási jog x     

Tóth Amanda szavazati jog x     

Tóth Levente tanácskozási jog x     

Ureczki Ágnes szavazati jog x     

Varró Gergő szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Az ülés vendége: Zelenka Júlia (az Old’s Club vezetője) 

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. 

Tóth Amanda felkérte Kántor Tamást az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 

felkérést.  

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja, hogy Lajtos Máté távollétében az ülés 

emlékeztető-vezetője Kántor Tamás legyen? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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Tóth Amanda előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi 

pontokkal kerüljön megtartásra? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

Napirend előtt 

Tóth Amanda megkérte Zelenka Júliát, hogy mutassa be a Kármán Tódor Kollégiumban 

található Old’s Club nagyterem használatának menetét. 

Zelenka Júlia elmondta, hogy a termet általában az Old’s Club tagjai rendezik be, takarítják ki, 

majd rendezik vissza. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok feladatuk volt a terem 

átadásával és visszavételével kapcsolatban. 

A GHK tagjai megtárgyalták az elhangzottakat. Gulácsi Balázs javasolta, hogy az Old’s Club 

tegyen javaslatot a terem igénybevételének pontos menetére, amit a GHK tagjai véleményezhetnek.  

Zelenka Júlia elhagyta az ülést. (20:25) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a HK elnöki értekezletről 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• A kollégiumokban található konditermekbe bérletek árusítása a héten még folyik. 

• A bérletekből származó bevételek felosztásáról tárgyaltak. 

• A tavaszi féléves hallgatói normatíva felosztása a következő napokban várható. 

• Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a továbbiakban a gólyatábor szervezői díjat, illetve a 

Gólyatábor szervezői ösztöndíjat kari hatáskörbe adja át. 

• A KHK továbbképző hétvégére az Utánpótlás szekción résztvevő képviselők korábban 

utaznak le. 

• Szó volt a Minority SafePack kezdeményezésről. 

• A kollégiumi klubok üzemeltetési tervével Vidák Miklós foglakozik. 

• A kollégiumi internetszolgáltatás díja minden kollégiumban egységesen 5.000 Ft lesz, amit 

várhatóan március elején kell befizetni. 

• Az őszi féléves Tanulmányi ösztöndíj korrekció még mindig nem történt meg, a Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóságra várunk. 

1.2. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (február 13-i) 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• A Diplomaátadó ünnepségre kellenek hallgatói segítők. Tóth Amanda megkérdezte, hogy 

ki az, aki szeretne segíteni. Az ünnepségre segítőnek Hegyi Bence és Tóth Ákos 

délelőttre, Szili Ákos és Tepfenhart Bence délutánra, Tóth Levente és Bányász Gáspár 

délelőttre és délutánra is jelentkezett. 

• A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálon az étel mennyisége nem volt kielégítő. 
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• Beszélt a Kulturális és Szakmai Hétre tervezett megemlékezésről. 

• A KF51-es teremben a projektor cseréje megtörtént. 

• A Kari Ügyrend elkészült, Kari Tanácson várhatóan elfogadásra is kerül majd. 

• A Gépészmérnöki Kar honlapjának fejlesztése nem készül el határidőre. 

• A Kart ismertető roll-up elkészült. 

• A március havi Gépészkari Hírlevélbe két cikket szükséges írni a Képviseletnek, az MSc 

orientációs napról és a Kulturális és Szakmai Hétről. 

• Az Új Nemzeti Kiválóság Program rendezvénye a tavaszi szünetben kerül megrendezésre. 

• Érdeklődött a dékáni vezetés, hogy a Kármán Stúdió által készítendő Kari Imázsfilm milyen 

készültségi szinten van. 

1.3. Egyéb elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• Jövő hét csütörtökön lesz Kari Tanács, megkérdezte, hogy ki nem tud eljönni. A Kari 

Tanács hallgatói tagjai közül mindenki el fog tudni menni. 

• A Szponzor Csoportba senki nem jelentkezett, kérte a GHK tagjait, hogy jelentkezzenek 

az érdeklődők. 

• A tudásfelmérő HK ZH-ra a felkészülés szerdán 19:00-tól kezdődik. Csütörtökön és 

szombaton is lesz felkészítő, majd vasárnap egy előzetes próba ZH kerül megiratásra. 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (február 8-i) 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket: 

• A Vezetői Értekezleten részt vett több gazdasági dékánhelyettes is, a költségvetést 

tárgyalták. 

• 350 millió forinttal csökkent az Egyetem összköltségvetése. 

• A kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakot átalakítják 

• A Székesfehérváron található kollégiumba nem akarnak beköltözni a Stipendium 

Hungaricum programban résztvevő hallgatók. 

• Tárgyaltak Bibó Andrással az 1956-os emléktárgyakkal kapcsolatban. 

• A kollégiumi internetszolgáltatásra a szerződés tervezete elkészült. A HÖK szeretne 

egyetértést a szolgáltatási díjakkal, az üzemeltető hallgatók jutalmazásával és a fejlesztési 

tervekkel. 

• Két karon pótpályázatot írtak ki a kollégiumi mentori helyekre, ezek eredményeit elfogadta 

az EHK. 

• Vidák Miklós Orbán Balázzsal készíteni fog kimutatást a kollégiumi klubok bevételéről. 

• A Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor területén fejlesztések várhatóak. 

• A tavaszi féléves Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás folyamatban van. 

• A közös egyetemi tárgygráf projekt halad, hamarosan tesztelésre kerül. 

• A tavaszi félévre kb. 900 hallgatót vettek fel, akik közül 49-en nem iratkoztak be. 
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• Egy ellenőrzés során több hallgatót is elbocsátottak a kétszeres képzési idő túllépése miatt. 

• A kollégiumi üres helyek feltöltése folyamatban van. 

• Az új szociális pontozási rendszer tesztelése halasztásra került. 

3. Ösztöndíj Bizottság 

3.1. Gépészkari Hallgató Képviselet ösztöndíj 

Tóth Amanda ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

értékelését (kivéve a GHK elnöké) a januári hónapra vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) értékelését és kifizetési listáját a 

januári időszakra vonatkozóan? 

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

Varró Gergő ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

értékelését (GHK elnöké) a januári hónapra vonatkozóan. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését és kifizetési listáját a januári 

időszakra vonatkozóan? 

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

3.2. GHK Közéleti ösztöndíj 

Tóth Amanda ismertette a GHK Közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok értékelését a januári 

hónapra vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GHK Közéleti ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok értékelését és kifizetési listáját a januári időszakra vonatkozóan? 

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

4. Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár és Czavalinga Dénes elmondták a következőket: 

• Megköszönték az új szociális pontozási rendszer tesztelésében való segítségnyújtást. 

• Ellenőrzik a szociális alapon kollégiumi férőhelyet nyert hallgatók pályázatát arra 

vonatkozóan, hogy mindenki leadta-e a szükséges dokumentumokat. 

• Az új szociális pontozási rendszer tesztelése várhatóan pénteken kerül megtartásra. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy az előző féléves pályázatokat mikor fogjuk bevinni a Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatósághoz? Bányász Gáspár elmondta, hogy a héten. 

5. Gazdasági Bizottság 

5.1. Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál végleges költségvetése 

Szili Ákos ismertette a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál végleges költségvetését. Az alacsony 

részvételi szám miatt a rendezvény költségvetése veszteséges lett. Elmondta, hogy az étel 



5 / 6. oldal 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József út 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: http://ghk.bme.hu 

 

minősége és mennyisége nem volt kielégítő. Kántor Tamás megkérdezte, hogy jelezték-e az 

illetékesnek? Szili Ákos elmondta, hogy még nem. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál 

végleges költségvetését? 

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

5.2. Kulturális és Szakmai Hét és a Harmadoló Est előzetes költségvetése 

Szili Ákos ismertette a Kulturális és Szakmai Hét, illetve a Harmadoló Est előzetes 

költségvetését. Varró Gergő megkérdezte, hogy milyen véleménnyel volt róluk Orbán Balázs. 

Szili Ákos elmondta, hogy ezeket elfogadta. Lukács Bálint elmondta, hogy le kell adni a 

pólóméreteket. 

Varró Gergő jelezte, hogy még a színpadra és a hangosításra nem kértünk árajánlatot, minél 

hamarabb meg kell ezt tenni. 

5.3. Egyéb gazdasági ügyekkel kapcsolatos beszámolók 

Szili Ákos elmondta, hogy Suhajda Richárd jelezte, hogy el kell készíteni a HK költségvetését. 

Varró Gergő elmondta, hogy Szili Ákossal és Orbulov Imrével egyeztettek a Kari Imázsfilm 

kifizetésével kapcsolatban. 

Tóth Amanda és Kántor Tamás elmondták, hogy egyeztettek Kaszás Ádámmal a Gépészeti 

Eljárástechnika Szakosztály tanszéki támogatásával kapcsolatban. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Végzős korsók eladása 

Lukács Bálint elmondta, hogy még 7 korsó eladó. 

6.2. Tankörvezetői képzéssel kapcsolatos beszámoló 

Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezetői jelentkezésről. 44 jelentkező van, a jelentkezők 

eloszlása arányos a szakok létszámával, ma éjfélkor zárul a jelentkezés. Jövő héten csütörtökön 

kerül megrendezésre az első találkozó a jelentkezettekkel, kérte, hogy aki részt tud venni rajta, 

jöjjön el. A felkészítők pontos menetét a GHK tagjaival egyeztetve határozza meg a következő 

egy hétben. 

6.3. Kulturális és Szakmai Hét rendezése 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Elkészült a Harmadoló Est pólóterve. 

• A Kármán Napra a csapatjelentkezések 8 óra alatt beteltek. 

• A Kalorikus Gépek Szakosztály már nem fért be a jelentkezők közé, kérték a GHK-t, 

hogy címvédőként vehessenek részt a versenyen. Ureczki Ágnes javaslata, hogy ha 

valamelyik csapat visszamondja a jelentkezést, akkor részt vehetnek. Tóth Amanda 

javaslata, hogy a csapatok egy megszabott határidőig küldjék el a csapattagok névsorát, 

mivel a korábbi években is el lettek kérve. Amennyiben valamelyik csapat ezt nem 
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teljesíti, úgy helyettük a Kalorikus Gépész Szakosztály csapata vehessen részt a 

versenyen. 

6.4. Egyéb rendezvényekkel kapcsolatos beszámolók 

Lukács Bálint beszámolt a Legjobb Kocsma társulattal történt szponzori egyeztetésről. 

7. Külügy 

Heszler András elmondta, hogy az Erasmus+ ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat 

szerdán 17:00-tól bírálják el. 

8. ESZK beszámoló 

Hegyi Bence beszámolt az ESZK üléséről: 

• Tárgyaltak a féléves tervükről. 

• Több nyilvános előadást is szerveznek a félév során, ezekről beszámoltak. 

9. Szponzor Csoport beszámoló 

Hegyi Bence elmondta, hogy átalakította a szponzorok megkereséséhez készült levelet. Kérte a 

GHK tagjait, hogy keressenek egy időpontot a Szponzor Csoporttal kapcsolatos megbeszélésre. 

10. Egyebek 

• Kovalovszki Máté beszámolt a kollégiumi felvételi adatok ellenőrzéséről. Elmondta, 

hogy a Központi Tanulmányi Hivatalra várnak. 

• Gulácsi Balázs kérte, hogy valaki végezze el az irodában található nyomtató 

szoftverfrissítését. Varró Gergő vállalta a feladatot. 

• Varró Gergő kérte, hogy a közös drive tárhelyen mindenki adja át a tulajdonjogokat a 

központi GHK-s felhasználónak. 

• Tóth Amanda kérte, hogy a bizottságok vezetői véglegesítsék a féléves ütemtervüket. 

• Heszler András kérte, hogy a bizottságok vezetői keressenek feladatokat a Gólyatanács 

tagjai részére. 

• Tóth Levente jelezte, hogy a HK tömböt záró kapun mindenki be tud jönni. Varró 

Gergő elmondta, hogy felkeresi ezzel kapcsolatban Csiki Tibort és Csizmadia Esztert. 

• Hegyi Bence elmondta, hogy a SLIP különszámmal kapcsolatban egyeztetett Orbán 

Péterrel.  

Ülés vége: 23:20 

A következő ülés várható időpontja: 2018. február 20. (kedd) 20:10 

 

………………………..………….. 
Kántor Tamás 

emlékeztető-vezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


