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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: 2018.03.06. 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 

A február 27-i Dékáni Tanácson Heszler András vett részt, így ő számolt be az ott 

elhangzottakról. 

 

• Véglegesedett a teljesítményértékelési terv. 

• Szó volt az MSc felülvizsgálati kérdőív felépítéséről, illetve a kitöltéséért járó esetleges 

közéleti pontról. 

• A PhD fórum várható időpontja április 12. 

• Szó volt a Gépészmérnöki Kar készülőben lévő honlapjáról. 
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Tóth Amanda beszámolt a március 6-i Dékáni Tanácsról: 

• Március 9-én kerül megrendezésre a karon a diplomaátadó ünnepség. 

• Szó volt a kari imázsfilm gazdasági vonzatairól. 

EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket: 

• Névfelülvizsgáló Bizottság alakult a BME-n, mely hamarosan megtartja első ülését. 

• Aláírásra kerültek a konditermekkel kapcsolatos szerződések. 

• A HÖOK-on belül operatív bizottság fog felállni az ösztöndíjreformokkal kapcsolatban. 

• Az EHK külügyi referense, Kiss Viktor lemondott posztjáról, helyette Kántor Tamást 

választották meg a posztra. 

• Krisztián Dávid elmondta, hogy amennyiben létszámkorlátot vezetnek be az egyes 

konditermekre, úgy a Kármán Tódor Kollégium konditermére előjoga lesz az ott 

lakóknak. 

• A HSZI átfogó szervezeti egység ösztöndíjat fog kiírni. 

Gulácsi Balázs megkérdezte, van-e koncepció a kollégiumi internetbefizetésekkel 

kapcsolatban. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a tavaszi félév során várhatóan lesz befizetés, ám ennek 

konkrét időpontját egyelőre nem tudja. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Göllei Máté elmondta a következőket:  

• Beszámolt a Monitoring ülésen elhangzottakról. A Természettudományi Kar Hallgatói 

Képviselete szerette volna tisztújító szavazását a Kármán Tódor Kollégium előterében 

lebonyolítani, ám a Kollégiumi Üzemeltetés ezt nem hagyta jóvá. 

• Az értekezleten megkérdezte, hogy a Kármán Tódor Kollégium konyhaasztalait miért 

cserélték le. Erre azt a választ kapta, hogy rossz állapotuk miatt lettek lecserélve az 

asztalok. 

• A HK-tömbben ajtócsere lesz. 

• Ismertette a Kármán Tódor Kollégium költözési 1x1-ét. 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

• Ismertette a Kari BME, Szakmai és Sportösztöndíjakkal kapcsolatos felszólalásokat és 

azok elbírálásait. 

mailto:hk@ktk.bme.hu
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Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Kari BME ösztöndíjjal 

kapcsolatos felszólalások eredményét? 

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

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

felszólalások eredményét? 

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

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Sportösztöndíjjal kapcsolatos 

felszólalások eredményét? 

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

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

felszólalások eredményét? 

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

• Tóth Levente ismertette a Kari BME, Szakami és Sportösztöndíjak végeredményét a 

felszólalásoknak megfelelően. Ismertette a kiosztható keretet és a pontozás alakulását. 

Egy pont értéke Kari BME ösztöndíj esetében 784 forint, Szakmai ösztöndíj esetében 

558 forint.  

 

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

végeredményét? 

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

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

végeredményét? 

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

• Tóth Levente ismertette a Sportösztöndíj végeredményét. 

  

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni Sportösztöndíj végeredményét? 

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

• Tóth Levente ismertette a Közösségi és Közösségvezetői ösztöndíjak végeredményét. 

Ismertette a kiosztható keretet. Egy pont értéke a Közösségi ösztöndíj esetében 948 

forint, a Közösségvezetői ösztöndíj esetében 1000 forint. 

 

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

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

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

végeredményét? 

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

• Kiutalásra került az előző féléves tanulmányi ösztöndíj korrekciója. 

Tóth Amanda ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

értékelését (kivéve a GHK elnöké) a februári 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 februári időszakra vonatkozóan? 

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

Varró Gergő ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

értékelését (GHK elnöké) a februári hónapra vonatkozóan. 

 

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

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

februári időszakra vonatkozóan? 

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

Tóth Amanda ismertette a GHK Közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok értékelését a 

februári hónapra vonatkozóan. 

 

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

beérkezett pályázatok értékelését és kifizetési listáját a februári időszakra vonatkozóan? 

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

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes ismertette a szociális pályázat bírálói ösztöndíjakat. A kevés előbíráló 

miatt nagy az ösztöndíjak szórása.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja elfogadni a jutalmazás eredményét? 

 

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

 

Heszler András megkérdezte, hogy a gólyatanácsosok szociális bírálásra mikor lesznek 

megszavazva. 
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Varró Gergő elmondta, hogy májusban. 

 

Czavalinga Dénes beszámolt a Külső Szociális Bizottság üléséről. Szó volt a szociális 

ösztöndíjakkal kapcsolatos felszólalásokról és azok elbírálásáról.  

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Ismertette a KHK hétvége gazdasági szekcióján és Gömb szekcióján elhangzottakat. 

• A Gömb szekción a beszerzésekről és a kari klubokról volt szó. 

• Ismertette a 2018-as Gépészkari Napok fellépőit. Elmondta, hogy a szerdai nap 

programja nem tisztázott, egyelőre több alternatíva van.  

 

A GHK ezután hosszabban vitázott a tervezett fellépők ár-érték arányáról. 

 

Lukács Bálint beszámolt a KÁTÉ Slip különszám készítésének állásáról. A feladatok 

kiosztásra kerültek. 

Ureczki Ágnes megkérdezte, mikor lesznek kiküldve a csapatjelentkezések? 

Lukács Bálint elmondta, hogy várhatólag a következő héten. 

                      

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

• Folyik a tanszékvezető helyettesek megkeresése a Nyílt Nappal kapcsolatban. 

Egyebek 

Gulácsi Balázs beszámolt a Kari Informatikai Bizottság üléséről. 

• A Kari Informatikai Bizottság támogatja, hogy a Gépészkar becsatlakozzon az 

egyetemi felhőprojektbe. Szó volt a Moodle-rendszer bevezetéséről a karon. 

• A Kari Informatikai Bizottság javasolja, hogy a szoftverbeszerzéseket meg kelljen 

küldeni véleményezésre a Kari Informatikai Bizottságnak. 

• Felvetődött kari rendszergazdák felvétele. 

Ülés vége: 23:02 

A következő ülés várható időpontja: 2018. március 13. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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