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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: 2018.02.26. 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. 

EHK beszámoló 

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

 Az EHK ülésén részt vett Tóth Zoltán, a Doktorandusz Képviselet elnöke. 

 HÖOK közgyűlés volt hétvégén, ahol a szociális és teljesítményalapú 

ösztöndíjreformokról volt szó. 

 Krisztián Dávid egyeztetett Nagy Gáborral a műszaki kancellárhelyettesek fizetéséről. 

 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre.  (20:19) 

 

 Vezetői értekezleten szó volt arról, hogy 2019-ben a BME Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciát fog rendezni.  
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 A BME innovációs versenyt rendez. 

 A következő ülésen Rácz Tamás fog beszámolni a MŰHAL ügyeiről. 

 Doktoranduszok szeretnének új alapszabályt, 8+1 fős képviseletre kívánnak áttérni. 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének eredményei még nem láttak napvilágot. 

 Kari Tanulmányi Bizottságok működését felül fogják vizsgálni. 

 Fegyelmi kártyák nyilvántartása zajlik. 

 Megtörtént a szociális ösztöndíjak ponthúzása. 

 Informatikai eszközök beszerzése lesz hamarosan. 

 Szó volt a diplomaosztó hallgatói és oktatói beszédeiről. 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket: 

 Beszéltek a kooperációs-képzésről. 

 Megszületettek a végleges tanulmányi teljesítményértékelési tervek. 

 A jelöltek elfogadták a Pro Juventute Universitatis díjra való jelölést. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Ismertette a Kármán Tódor Kollégium közös használatú helyiségeiben elhelyezett 

szekrények használati szabályainak feltételeit. 

 Szó volt a szekrényt használó személyek által fizetendő kaucióról és a kulcsok 

használati jogainak nyilvántartásáról. 

 

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

használatú helyiségeiben elhelyezett szekrények használati szabályainak feltételeit? 

 

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

 

 Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy áll a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

fogadóidejének kihelyezése a kollégiumi udvar kapujára? 

 Varró Gergő elmondta, hogy folyamatban van. 

 Okolicsányi Péter megkérdezte, idén megrendezésre kerül-e az Egészségnap? 

 Varró Gergő elmondta, hogy az egyeztetés folyamatban van Suhajda Richárddal az 

anyagi vonzatokról. 

 Okolicsányi Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégium mentorai támogatást 

kértek nőnapra és húsvétra. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy a GHK támogassa 10-10 

ezer forinttal a húsvétot és a nőnapot a mentorok számára? 

 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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 Timár-Geng Péter beszámolt a szintfelelősi gyűlésről: szó volt a kauciók kezeléséről, 

ez a következőkben egységesítve lesz. A szintfelelősöknél lévő pótkulcsokról is szó 

volt. A jövőben Timár-Geng Péternél lesz minden pótkulcs.  

 Czavalinga Dénes megkérdezte, hogy a hiányzó kulcsok pótolva lesznek-e? 

 Timár-Geng Péter elmondta, hogy egyelőre nem tudni, pótolva lesznek-e, ám a 

kulcsok táblázatosan vezetve lesznek. A szintfelelősök neve minden szinten ki lesz 

téve. 

 Okolicsányi Péter elmondta, hogy a stúdió lomtalanításkor szeretne dolgokat kiíratni a 

Kollégiumok Igazgatóságának leltárából. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy ezen eszközöket a lomtalanításra akarják-e kirakni? 

 Okolicsányi Péter elmondta, hogy nem. 

 Elkészültek a külsősök számára a kollégiumi beléptető kártyák. 

 Megtörtént a Kármán Tódor Kollégium aulájában található pingpongasztal 

kerékcseréje. 

 A Gépész Szakkollégium szeretne hirdetőtáblákat elhelyezni a Kármán Tódor 

Kollégium 8. emeletén. 

 Nem derült ki, hogy a Kármán Tódor Kollégium konyháinak asztalai miért lettek 

kicserélve. 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

 Hamarosan indul a Szakmai, Kari BME és a Sportösztöndíjak pályázatainak személyes 

bemutatása. 

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár elmondta a következőket: 

 Megérkeztek a Gépészmérnök-képzésért Alapítványra leadott pályázatok. 

 Február 28-án Külső Szociális Bizottság ülés lesz. 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottakról 

 Ismertette a 2017-es év gazdasági beszámolóját. 

 Ismertette az évre megkapott kereteket, minden a terv szerint alakult. 

 Megvalósult egy tanszéki támogatás is. 

 Ismertette a kiadási tételeket is. Nem minden rendezvényről érkezett kimutatás, így a 

rendezvények esetén nem mindenhol szerepelnek pontos összegek, kisebb eltérések 

lehetnek. 
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 Varró Gergő elmondta, hogy sok meg nem valósult dolog a következő évre csúszott. 

 Ismertette a 2018-as év költségvetésének tervezetét. Ismertette a tervezett kiadási 

tételeket, a tavalyi évhez képesti változásokat. 

 A 2018-as évben lehet számítani informatikai eszköz és irodai bútor beszerzésre.  

 Varró Gergő elmondta, hogy a kar által kapott teljesítmény alapú keret csökkent az 

előző évhez képest. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a 2017-es év gazdasági 

beszámolóját? 

 

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

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a 2018-as év költségvetésének 

tervezetét? 

 

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

 

 Ismertette az öntevékeny körök előadói bor igényeit. Javaslatot tett az elfogadott és el 

nem fogadott igényekre.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni az öntevékeny körök előadói bor 

igényeit az említett módosításokkal? 

 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

 Ismertette az öntevékeny körök nyomtatási igényeit. Javaslatot tett az elfogadott és el 

nem fogadott igényekre. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni az öntevékeny körök nyomtatási 

igényeit az említett módosításokkal? 

 

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

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Kulturális és Szakmai Hét szervezésének állapotáról. 

 Finta László sajnos lemondta az előadását. 

 Beszámolt az EHK Gömb projekt első találkozójáról, ahol ismertetés zajlott a Gömb 

projektről. 

 A Gömb projekt keretében közös eszközpark jönne létre, amit a rendezvényeknél 

minden kar használhat egyenlő feltételekkel. Központi rendszerben listáznák a közös 
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kellékeket, így szervezett keretek között lehetne a karok közötti kölcsönkérést 

lebonyolítani. 

 A kölcsönkérés menetét szabályoznák minimális díj ellenében, mellyel az amortizációt 

korrigálnák. 

 A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Karok közötti igényfelmérés zajlik.  

 Göllei Máté felvetette, hogy problémát okozhat, ha egy másik kar által éppen 

kölcsönkért eszközt egy kari öntevékeny kör is szeretne kölcsönkérni. 

 Lukács Bálint elmondta, hogy egyelőre erre nincs megoldás. 

 Varró Gergő elmondta, hogy érdemes lenne megnézni, ki mennyi eszközt tesz be 

újkori értékén és ennek megfelelően korrigálni az amortizációt.  

 Lista készült a lehetséges Slip fellépőkről. 

 Gulácsi Balázs ismertette a tankörvezetői képzés előzetes beosztását.  

 

Egyebek 

 Okolicsányi Péter felhívta a figyelmet a költözési kérdőív kitöltésére. 
 Hegyi Bence elmondta, hogy rendben zajlik a Szponzor Csoport munkája. 

Ülés vége: 21:48 

A következő ülés várható időpontja: 2018.03.06. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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