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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: 2018.03.13 Oldalszám: 6 

 

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. 

Az ülése vendégei: Paulics Lilla (a KÖRET leköszönő vezetője), Lurvig József (a KÖRET 

újonnan megválasztott vezetője), Zsiros Ádám (Mechatronika Szakosztály vezetője), Kun 

Péter, Kiss Bernadett és Takács Donát (Mechatronika Szakosztály tagjai). 

 

Paulics Lilla elmondta, hogy sikeres időszakot tudhat maga mögött a kör. Létszámbővülés 

volt és az újonnan megválasztott vezető jól szervezett kört tud átvenni. 

Lurvig József elmondta, hogy a repertoár bővítését tűzte ki célul. Jobban szervezett főzéseket 

akar, tekintve az önálló főzéseket és a Gépész Sport Szakosztállyal való közös főzéseket is. 

Szeretné visszahozni a szakkörök tartásának hagyományát. 

Tóth Amanda megkérdezte, milyen szakköröket szeretnének tartani. Lurvig József elmondta, 

hogy nem csak körtagok vennének részt ezeken a főzéseken, hanem külsősök is. Heszler 

András megkérdezte, hogy mi volt a probléma a Sport Szakosztállyal közös főzésekkel. 
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Lurvig József elmondta, hogy a főzések szervezetlenek voltak, a felek nem voltak elég 

lelkesek, későn kezdődött a szervezés, ám a következő félévben igyekeznek ezen a 

szervezetlenségen korrigálni.  

Lukács Bálint megkérdezte, mi a helyzet az eszközparkkal.  

Lurvig József elmondta, hogy nemrég bővült az eszközpark, illetve folyamatban van a 

bővülés.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy mennyire jellemző, hogy körökön kívüli kollégisták 

kölcsönöznek eszközt.  

Paulics Lilla elmondta, hogy meglehetősen gyakori.  

 

Lurvig József és Paulics Lilla elhagyták a termet. (20:20) 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni Lurvig Józsefet, mint a KÖRET új 

vezetőjét? 

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

 

Tóth Amanda elmondta, hogy egyeztetett Zsiros Ádámmal a Mechatronikus Gólyatáborról. 

Zsiros Ádám elmondta, hogy készítettek egy 14 oldalas dokumentumot, melynek alapján 

szeretnék idén is megszervezni a rendezvényt. Elmondta, hogy magas ár esetén a 

Mechatronikus Gólyatábor elveszi a kari gólyatábor elől az embereket. A probléma 

orvoslására azt találták ki, hogy támogatókat keresnének, így kedvezményt tudnak adni 

azoknak, akik mindkét gólyatáborban részt vesznek.  

Heszler András megkérdezte, hogy felvették-e már a kapcsolatot cégekkel?  

Zsiros Ádám elmondta, hogy hamarosan felkeresik a cégeket. 

A dokumentum tartalmaz egy nyilatkozatot is, melyet a szervezőkkel szeretnének aláíratni.  

 

Kiss Bernadett, Kun Péter és Takács Donát megérkeztek a terembe (20:25). 

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy készítettek 3 és 4 napos tervet.  

Lukács Bálint megkérdezte, hogy mikor lenne a rendezvény időpontja. Zsiros Ádám 

elmondta, hogy nincs konkrét időpont, ám több alternatíva is felmerült a kari gólyatábor 

időpontjától függően.   

Zsiros Ádám elmondta, hogy költségvetési tervet is dolgoztak ki.  

Heszler András megkérdezte, hogyan állnak szervezőkkel. Zsiros Ádám elmondta, úgy érzi, 

hogy a szakosztály tagjai lelkesek. Az alapján lenne kiválasztás, hogy mit bizonyítottak 

szervezés terén a rendezvényeken.  

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a szervezők kiképzésébe szeretne a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet is bekapcsolódni, amennyiben a rendezvény megvalósul.  

Varró Gergő elmondta, hogy a tavalyi szervezésben nagyon sok hiba volt, a realitásokat szem 

előtt tartva a résztvevők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat és a tervezett 

költségvetésben is vannak hibák. Varró Gergő szerint külön 4 napos táborként elvesztette a 

létjogosultságát. 

A csökkenő tendencia Zsiros Ádám szerint a marketing hiánya.  

Varró Gergő szerint a frissen felvett hallgatókat nehéz elérni. 

Lukács Bálint megkérdezte, mennyire lennének nyitottak, hogy egy oktatási hét utáni 

hétvégén szervezzék meg a tábort.  
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Zsiros Ádám elmondta, hogy szerinte így elvesztené a gólyatábor jellegét. Úgy gondolja, 

hogy megfelelő marketinggel növelhető lenne a létszám.  

Zsiros Ádám megkérdezte a GHK tagjait, hogy szerintük miért csökken a létszám. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a két gólyatábor egymáshoz közeli időpontja is okozhatja a 

csökkenő tendenciát.  

Kántor Tamás megkérdezte, mi az, amiben tudnának csökkenteni a költségvetésben?  

Zsiros Ádám elmondta, hogy a gólyáknak készülő pólók terén, vagy a tábor időtartamának 

három napra való lerövidítésben.  

Varró Gergő elmondta, hogy továbbra is aggályosnak tartja a költségvetési tervezet bizonyos 

pontjait.  

Kántor Tamás elmondta, hogy szerinte a költségvetés pontjainak kijavításával korrigált 

tervezetet mutassák be egy későbbi időpontban. 

 

Zsiros Ádám, Kun Péter, Kiss Bernadett és Takács Donát elhagyták a termet. (20:48) 

 

Varró Gergő elmondta, hogy korábban már meg volt szavazva, hogy ne legyen megrendezve 

a Mechatronikus Gólyatábor. 

Kántor Tamás elmondta, hogy úgy gondolja, hogy ha egy jó tervet sikerül összeállítani, nem 

tartaná rossz ötletnek a rendezvény megvalósítását. 

Lukács Bálint elmondta, hogy tart a két gólyatábor időpontjának közelségétől. 

Csala Tas elmondta, hogy szerinte mindenképpen csökkenne a nagy gólyatábor résztvevőinek 

száma. 

Ureczki Ágnes elmondta, hogy szerinte nincs összefüggés, a Mechatronikus Gólyatábor 

megrendezése és a kari gólyatábor létszáma között.  

Lukács Bálint elmondta, hogy hétvégi tábor formájában tartaná ideálisnak.  

Varró Gergő elmondta, nem tartja fenntarthatónak a mechatronikus gólyatábort.  

Kántor Tamás elmondta, véleménye szerint megvalósítható lenne a rendezvény veszteség 

nélkül.  

Lukács Bálint elmondta, hogy kötelezővé tenné a tankörvezetői foglalkozáson való részvételt 

a szervezők számára.  

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

• Önköltségcsökkentési kérelmek elbírálásra kerültek. 

• PhD fórum lesz április 12-én. 

• Szó volt az alapítványok helyzetéről.  

• Szó volt a jelenlegi kari honlap állapotáról. 

• Kiértékelésre került a hírlevél kérdőív. 

• A Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék egyik tanszékvezető 

helyettese Kiss Rita lett. 

• A KÁTÉ versíró versenyt indít. 
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EHK beszámoló: 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket: 

• Szó volt a Pro Juventute Universitatis díjról, melyre Rácz Tamást terjeszti fel az EHK 

a Szenátus felé. 

• Vezetői értekezleten szó volt a BME költségvetéséről. 

• Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke egyeztetett Dévai Katával 

a sportnormatíváról.  

• Szó volt a lemorzsolódások kezeléséről. 

• Az üres kollégiumi helyek feltöltés alatt vannak. 

• 2019-től átszerveződik a KHK támogatás. 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondta a következőket:  

• Elkészült a tanulmányi teljesítményértékelési terv egyszerűsített formátumban. 

• Tóth Ákos beszámolt az Épületgépész Szakosztály által szervezett fórumról. 

• A Gépészkari Hallgatói Képviselet és az Épületgépész Szakosztály kidolgoz egy 

tervezetet az épületgépész mesterképzés javításával kapcsolatban. 

• Ötletként felmerült a kevesebb kontaktóra és több projektfeladat. 

• Heszler András hozzátette, hogy a tanszék megkeresése előtt mindenképpen legyenek 

lefixálva a tanszék számára a felvetések. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

• Lukács Bálint megkérdezte, hogy a Kármán Tódor Kollégium aulájában lévő 

plazmatévé kié, lehet-e rajta tartalmat megjeleníteni? 

• Kovalovszki Máté elmondta, hogy technikai okok miatt jelenleg nem. 

• Heszler András megkérdezte, van-e előrelépés a konyhaszekrény kulcsokkal 

kapcsolatban? 

• Timár-Geng Péter elmondta, hogy nincs. 

• Bányász Gáspár elmondta, hogy a szintfelelősök szedjék le a társalgók régi 

foglalásait. 

• Szili Ákos megkérdezte, hogy a Kármán Tódor Kollégium konyháiban a vízforralókat 

ellenőrzik-e? 

• Okolicsányi Péter elmondta, hogy igen, szobaellenőrzéskor. 

• Varró Gergő megkérdezte, hogy a szintfelelősök értesítve lettek-e arról, hogy a 

plakátokra lesz nyomva dátum, amikor azok leszedhetők. 

• Okolicsányi Péter elmondta, hogy igen. 
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Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos ismertette a Harmadoló Est gazdasági beszámolójának részleteit. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Harmadoló Est gazdasági 

beszámolóját? 

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

 

Szili Ákos ismertette a Kulturális és Szakmai Hét gazdasági elszámolását.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Kulturális és Szakmai Hét 

gazdasági elszámolását? 

 

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

 

• A bizottság ülésén szó volt arról, hogy nem volt nagy érdeklődés a kultúrheti 

előadások iránt. 

• Lukács Bálint elmondta, hogy a későbbiekben stúdiós felszereléssel is meg lehet 

oldani a hangosítást. 

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Ismertette a Kari Rendezvény Bizottság új tagjainak értékelését. 

• Javaslatot tett a Gépészkari Napok szervezőcsapatára.  

• 2 embertől kívánnak megválni a próbások közül, így 13 taggal bővülnek. 

• Varró Gergő megkérdezte, jelenleg hány tagja van a KRB-nek? 

• Lukács Bálint elmondta, hogy 22 aktív tag és 13 új próbás van. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni az új tagok felvételét a Kari 

Rendezvény Bizottságba rendezvényszervező tagsággal? 

 

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

 

• Ismertette a SLIP szervezőgárdáját és a napok beosztását.  

• Ismertette a SLIP végleges fellépőlistáját.  

• A csapatjelentkezés kezdete március 16-án 12:00-tól lesz. 

• Maximum 8 csapat jelentkezését fogadják el. 

• A csapatok maximum létszáma 25 fő lesz. 
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PR bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

• A Kármán Önkéntes Napról hamarosan tervezet fog készülni. 

• Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy járhat-e az önkéntes napon való részvételért közéleti 

pont. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy az önkéntes napon való 

részvételért közéleti pont járjon? 

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

Egyéb: 

• Varró Gergő elmondta, hogy a KÁTÉ megkereste a Gépészkari Hallgatói 

Képviseletet. A tavaszra tervezett egy szám megjelenésére nem fejeződött be a 

közbeszerzés, így nem tudják kiadni a tervezett keret terhére. A korábban beragadt, 

SLIP különszámnak szánt megjelenés terhére szeretnék kiadni az áprilisi számot, 

ahelyett. 

• Varró Gergő elmondta, azt tudná elképzelni, hogy az áprilisi szám nagy része a 

Gépészkari Napokról szóljon, de ne külön szám legyen.  

• Lukács Bálint elmondta, hogy azt javasolja, hogy 60%-40% arányban legyen 

megosztva a példányszám a saját szám és a különszám közt.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy a példányszámok 

tekintetében a KÁTÉ áprilisi száma és a Gépészkari Napokról szóló különszám 50-50%-

ban megosztva kerüljön kiadásra? 

 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

Ülés vége: 23:20 

A következő ülés várható időpontja: 2018. március 20. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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