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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: 2018.02.20. Oldalszám: 7 

 

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 elmondta a következőket: 

• A gólyakérdőív tapasztalatai a tanszékvezetői értekezleten kerülnek megbeszélésre. 

• Dékáni Tanácson szó volt a 2017. augusztus 1. óta történt elbocsátásokról. 

• 2018. április 12-én Doktorandusz Fórum kerül megrendezésre. 

• Tanszékvezetői és adjunktusi pályázatok vizsgálata hamarosan várható. 

• Február 22-én Kari Tanács lesz. 

• Folyamatban van a Számítástechnika Szakosztály jutalmazása a mesterképzési 

specializációválasztásra létrehozott felület elkészítéséért. 
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• Szó volt a kari imázsfilm készítéséről, amely a tervek szerint májusra fog elkészülni. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a tanszékekkel való egyeztetés folyik, a forgatás még 

nem kezdődött el. 

• Szó volt a Diplomaátadó szervezéséről, a hallgatói és oktatói beszédekről. 

• Szó volt a Kultúrhét és a Kármán-nap megnyitójának személyéről. 

• Tóth Amanda ismertette a február 22-i Kari Tanács tervezett napirendi pontjait. 

 

Varró Gergő bejelentette, hogy lemond az utánpótlásképzés felelősi posztról. 

 

Pályázatok érkeztek a tankörvezetői felkészítést tartó személyek posztjaira (Gulácsi Balázs, 

Timár-Geng Péter) és az utánpótlásképzés felelős posztra (Heszler András). 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Gulácsi Balázs legyen a 

tankörvezetői felkészítés szakmai részének vezetője? 

 

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

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Timár-Geng Péter legyen a 

tankörvezetői felkészítés csapatépítő részének vezetője? 

 

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

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Heszler András legyen az 

utánpótlásképzés felelős? 

 

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

 

Tóth Amanda bemutatta a Kármán Tódor Kollégium internet szolgáltatást operatívan 

végrehajtó személyzetének díjazását. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Kármán Tódor Kollégium 

internetszolgáltatását biztosító személyzet jutalmazását a 2017/18. tavaszi félévére 

vonatkozóan? 

 

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

 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket: 

• Hamarosan elkészülnek a teljesítményértékelési-tervek. 
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Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

• A körök számára meghirdetett lomtalanítás hamarosan lebonyolításra fog kerülni. 

• Lukács Bálint javasolta, hogy a lomtalanítás ne a Kultúrhéttel párhuzamosan kerüljön 

lebonyolításra. 

• Ureczki Ágnes felvetette, hogy célszerű lenne a Természettudományi Kar Hallgatói 

Képviselete számára is meghirdetni a lomtalanítást. 

• Hamarosan elkészülnek a külsősök számára a kollégiumi beléptető kártyák. 

• Okolicsányi Péter elmondta, hogy a konyhaszekrény használati feltételeket célszerű 

lenne a Kármán Tódor Kollégium konyháiban elhelyezni. Varró Gergő elmondta, 

hogy jó ötletnek tartja, ám célszerű lenne előtte véleményezni a kiírandó feltételeket. 

• Lukács Bálint megkérdezte, hogy miért lettek kicserélve a Kármán Tódor Kollégium 

konyháiban lévő asztalok gyengébb minőségűekre. 

• Okolicsányi Péter elmondta, hogy egyelőre nem tudja, ennek mi az oka, 

utánaérdeklődik. 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• Felhívta a figyelmet, hogy Kari BME, Sport és Szakmai ösztöndíj beszedési időszak 

van. 

• Rendkívüli ülésen elfogadásra került a tanulmányi ösztöndíj keretosztása. 

• A BSc képzések esetében a tanulmányi ösztöndíj alsó határa 3,9, MSc képzéseken 

4,35 KKI. 

• A tanulmányi ösztöndíj összege 6000 Ft és 30000 Ft között van BSc-n és MSC-n, 

6000 Ft és 18000 Ft forint között MSc gólyáknak. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy a KBME, Szakmai, Sport-, 

Közösségi és Közösségvezetői ösztöndíjak módosításait? 

 

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

 

 

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár elmondta a következőket: 

• Megtörtént a szociális ösztöndíjkiosztás ponthatárainak meghatározása. 

• A korábbi időszakhoz képest csökkent a szociális pályázatok száma és az alsó 

ponthatár, nőtt a felső ponthatár. 

• Elkészült az új szociális rendszer tesztelésének eredménye. 
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Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

• Ismertette az öntevékeny körök nyomtatási és előadói ajándék igényeit. 

• A legtöbb kör előadás plakátot szeretne nyomtatni. 

• Árbecslés fog készülni, aztán kerül majd elfogadásra a tervezet. 

• A féléves nyomtatási költség körülbelül 200.000 forint lesz. 

• A következő ülésig esetleges módosítások várhatóak az igénylések elbírálásában. 

• Ismertette a Kultúrhét költségvetését. 

 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté megérkeztek az ülésre. (21:28) 

 

Fábián Gábor (a Gépész Sport Szakosztály leköszönő vezetője) és Fülöp Patrik (a Gépész 

Sport Szakosztály újonnan megválasztott vezetője) megérkeztek az ülésre. (21:28) 

 

Fábián Gábor elmondta, hogy szeretné megköszönni a Gépészkari Hallgatói Képviseletnek a 

3 és fél éves vezetősége alatti támogatását. Az utóbbi félévekben már érett a vezetőváltás, a 

megszokott dolgokat megtartották, de kevés új ötlet volt. Az utóbbi egy évben figyeltek, hogy 

megtörténjen a körön belüli újítás, új vezetőségi tagokat választottak és nagyon sok próbást 

sikerült felvenniük.  Úgy gondolja, hogy az elmúlt években a sporttal kapcsolatos 

problémákat sikerült rendbe hozni és jó sportélet alakult ki a karon. 

 

Fülöp Patrik elmondta, hogy a jövőt a sok próbásban látja. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, hány próbás lett felvéve? 

 

Fülöp Patrik elmondta, hogy 16 próbás lett felvéve. Ősszel már nem is kell próbás felvételt 

hirdetni. Szeretne heti rendszerességű ingyenes foglalkozásokat szervezni, illetve a félévente 

megrendezett programokat megtartani, ám teremfoglalási problémákkal küzdenek. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, milyen ötleteik vannak a jövőre nézve? 

 

Fülöp Patrik megemlítette a köredzést, a rendszeres biciklitúrákat és a futókört. Elmondta 

továbbá, hogy úgy érzi, hogy egy jó színvonalon működő kört vett át. 

 

Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy hogy áll a pingpongasztal kerékcseréje? 

 

Fülöp Patrik elmondta, hogy folyamatban van a kerékcsere. 

 

Fábián Gábor elmondta, hogy az elkövetkező időszak nagy projektje a biciklitárolós rendszer 

bejáratása. 

 

Okolicsányi Péter tájékoztatta őket a biciklitároló rendszer részleteiről. 
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Fábián Gábor elmondta, hogy ha GHK részéről van igény sportrendezvényekre, keressék 

bizalommal a szakosztályt. 

 

Fülöp Patrik megkérdezte, lesz-e egészségnap? 

 

Varró Gergő elmondta, hogy ez egyelőre kérdéses, a kollégiumi mentorokkal is egyeztetni 

kell, ám jövőhétre véglegesül az ezzel kapcsolatos döntés. 

 

Fábián Gábor és Fülöp Patrik elhagyták a termet. (21:47) 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Fülöp Patrik legyen a 

Gépész Sport Szakosztály vezetője?  

 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Kultúrhét előzetes 

költségvetését? 

 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta javaslatot. 

 

• Szili Ákos ismertette a Harmadoló Est költségvetését. 

• Fixálódott a pólók és a biztonsági őrzés ára. 

• Hegyi Bence megkérdezte, folyik-e már a jegyárusítás a rendezvényre. Szili Ákos 

elmondta, hogy igen. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Harmadoló est előzetes költségvetését? 

 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Ismertette a Kultúrhét programját. A hétfői napon nem lesznek programok az elmúlt 

évek látogatói létszáma és az előadók ráérése miatt.  Emiatt kisebbek lettek a 

költségek, 18 órától 22 óráig minden nap teljes leválasztás lesz az aulában, így szabad 

belépés lesz a kollégiumba. Megtörtént a rendezvény bejelentése és a teremfoglalások 

a Kármán Tódor Kollégiumban. 

•  A Harmadoló Est hirdetése és jegyárusítása folyik. 

• Kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a Kultúrhéthez esetlegesen szükséges 

eszközöket ne adják ki a Kultúrhét alatt.  
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Gulácsi Balázs elmondta, hogy egy személynek nem megfelelő a tankörvezetői felkészítő 

időpontja Formula Racing Team megbeszélés miatt. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy ez a hallgató a felkészítő 

alkalmakon való részvétel nélkül ne lehessen tankörvezető? 

 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

• Gulácsi Balázs elmondta, hogy elkészült a tankörvezető-jelöltek számára a 

levelezőlista. 

 

PR Bizottság 

• Tóth Ákos megkérdezte, hogy mikor kell a tanszékek által kijelölt felelősöket keresni 

a Nyíltnap ügyében? 

• Ureczki Ágnes elmondta, hogy a következő héten aktuális lesz. 

 

Külügy 

Heszler András elmondta a következőket 

• Beszámolt az Erasmus pályázatról. 
• 101 pályázat érkezett idén. 

EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket: 

• Felmérés készült az egyetemen lévő ingatlanokról. 

• Az Egyetemi Informatikai Bizottság összeállította a fejlesztési tervét. 

• Megszűnt a Filozófiai Doktori Iskola. 

• Vezetői értekezleten szó volt a költségvetésről. 

• Elkészült a konditermekkel kapcsolatos szerződés. 

• Állami Számvevőszék ellenőrzéséről visszajelzés jött. 

• Vidák Miklós egyeztetett a Kari Nap ütemezésekről Orbán Balázzsal. 

• Tervben van egy nagy közös egyetemi eszközpark rendezvényekre. 

• Vásárhelyi Pál Kollégium B-szárnyát felújítják. 

Egyebek 

• Hegyi Bence beszámolt a Szponzor Csoport munkájáról. Elmondta, hogy a 

jelentkezőkkel összeültek, hamarosan megkezdik a cégek felkeresését és a folyamat 

felépítését. 

• Okolicsányi Péter elmondta, hogy folyamatban vannak a szobacserék a Kármán Tódor 

Kollégiumban.  
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Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy a GHK Nagy Editet és Török 

Adriennt jelölje a Pro Juventute Universitatis díjra? 

 

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

Ülés vége: 22:21 

A következő ülés várható időpontja: 2018. február 26. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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