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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: 2018.03.20. 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. 

Az ülés vendégei: Kiss Bernadett, Takács Donát és Zsiros Ádám (Mechatronika 

Szakosztály). 

 

Zsiros Ádám beszámolt a Mechatronikus nyári tábor költségvetési tervezetének 

változtatásairól. Elmondta, hogy 1000 forint kedvezményt tudnának biztosítani azoknak, akik 

mindkét gólyatáborban részt vesznek. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy mikor tervezik megtartani a Mechatronikus nyári tábort. 

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy a nagy gólyatábor után közvetlenül tervezik a Mechatronikus 

nyári tábor megszervezését 
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Tóth Amanda elmondta, hogy anyagi szempontból szerencsésebb lenne a regisztrációs hetet 

követően a szervezés. 

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy a várható legkisebb létszámmal kalkulálva sem lenne 

veszteséges a tábor. 

 

Kántor Tamás megkérdezte, hogy kívánják megvalósítani azok támogatását, akik mindkét 

táborban részt vesznek. 

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy utólagos visszafizetés formájában. 

 

Tóth Amanda elmondta, hogy a költségvetésből az látszik, hogy meg tud valósulni, de a 

koncepciót át kéne gondolni. 

 

Zsiros Ádám elmondta, nem szeretnék a regisztrációs héten tartani, mert a gólyaprogramok 

prioritást élveznek. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy szerinte kevés résztvevője lenne a mechatronikus 

gólyatábornak a kari gólyatábor után a két tábor összesített időtartama és távolsága miatt. 

 

Tóth Amanda elmondta, hogy a tavalyi évben veszteséges volt a tábor és a szervezéssel is 

voltak problémák. 

 

Varró Gergő az új koncepció miatt túl rizikósnak tartja a megszervezést. 

 

Bányász Gáspár elmondta, hogy a kollégiumi szállás hiánya miatt nem tartja kivitelezhetőnek 

a regisztrációs heti megszervezést. 

 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a kari gólyatábor utáni héten a Kollégiumok Igazgatóság 

nem adna a Kármán Tódor Kollégiumban szállást.  

 

Kiss Bernadett, Takács Donát és Zsiros Ádám elhagyták a termet. (20:42) 

 

Gulácsi Balázs javasolta, hogy a Mechatronikus Gólyatábor szervezői is vegyenek részt a 

tankörvezetői felkészítőn, ha megvalósul a tábor.  

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Dékáni tanácson szó volt a kooperatív képzésről.  

 Az MSc kari fórum április 25-én kerül megrendezésre. 

 Az MSc felülvizsgálat kérdőívek készítése zajlik. Többféle kérdőív fog készülni, az 

oktatóknak és az ipari partnereknek is lesz kérdőív. 

 Szó volt a kérdőívekben fellépő változtatásokról.  
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 Szó volt a MOGI-tanszéken elmaradó órákról. 

 Szó volt az egyetem költségvetéséről.  

 BME etikai kódex fog készülni az oktatók számára. 

 

Gulácsi Balázs megkérdezte, van-e a koncepció az internetbefizetéssel kapcsolatban. 

 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a közeljövőben várható további információ. 

 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket:  

 Megszületett a Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv rövidített verziója. 

 A BME-n végzett diplomások elhelyezkedési lehetőségeiről kimutatás fog készülni. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Költözés kiértékelő kérdőív készítése folyamatban van. 

 Aktualizálva lettek a KEFIR jelentkező formok. 

 Zajlanak a szobaellenőrzések a Kármán Tódor Kollégiumban. 

 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 A Gépész Sport Szakosztály erőemelő versenyhez szeretné lezárni az aulát. Ehhez 

szeretnének támogatást kérni.  

 

Lukács Bálint elmondta, hogy lezáratás esetén az üzemeltetés mindenképpen kéri biztonsági 

őrök alkalmazását a rendezvény időtartamára plusz előtte utána fél óráig. 

 

Kovalovszki Máté felvetette, hogy az egész egyetemet érintő rendezvényről lévén szó, meg 

lehetne rendezni a Vásárhelyi Pál Kollégiumban.  

 

Lukács Bálint felvetette, hogy előzetes névsor leadással meg lehetne oldani lezárás nélkül a 

Kármán Tódor Kollégiumban is.  

 

Varró Gergő javasolta, hogy később szülessen döntést. Megkérte Szili Ákost, hogy 

egyeztessen az EHK gazdasági referensével, hogy sport normatíva terhére lehetne-e támogatni 

a rendezvényt. 
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Szili Ákos ismertette az öntevékeny körök támogatási pályázatának kiírását. 500.000 forint 

kerül szétosztásra a körök között. Hegyi Bence szerint kommunikálni kell a körök felé, hogy 

véges keret áll rendelkezésre. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy azt tartaná jogosnak, ha a szakkollégiumok nem 

pályázhatnának, helyettük a pályázat csak az öntevékeny körökre vonatkozna 

 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy a pályázati kiírásban az szerepeljen, hogy az 

öntevékeny hallgatói csoportok pályázhatnak, vagy az, hogy az öntevékeny körök. 

 

Öntevékeny csoportok: 5 szavazat 

Öntevékeny körök: 7 szavazat 

Tartózkodás: 1 szavazat 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni az eszközbeszerzés pályázati kiírását? 

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

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Ismertette a Gépészkari Napokra jelentkezett csapatokat.  

 

 A Káté szeretne nyereményjátékot hirdetni, melyre két darab szerdai napijegy 

felajánlását javasolja. 

 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki el tudja fogadni, hogy a KÁTÉ nyereményjátékát két 

darab szerdai napijeggyel támogassa a GHK? 

 

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

 

Lukács Bálint elmondta, hogy a Kari Rendezvény Bizottság is kíván nyereményjátékot 

hirdetni. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy a Kari Rendezvény Bizottság 

nyereményjátékot hirdessen a Gépészkari Napokra? 

 

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

 

 

Hegyi Bence jelezte, hogy több cég támogatná a Gépészkari Napokat. 
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GSZK beszámoló 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Szakkollégiumi minősítési pályázat leadásra került. 

 

Egyéb: 

 Tóth Amanda elmondta, hogy a KÁTÉ azt tartaná ideálisnak, ha az áprilisi számuk 

összevonásra kerülne a Gépészkari Napokról szóló különszámmal. 

 

Ülés vége: 22:43 

A következő ülés várható időpontja: 2018.03.27. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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