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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: 2018.04.10. 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. 

Az ülés vendégei: Kaszás Ádám (Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály leköszönő vezetője) 

és Sebes Viktória (Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály újonnan megválasztott vezetője). 

 

Kaszás Ádám elmondta, hogy egy éve vette át a szakosztály vezetését. Sok volt a kiöregedő 

tag és kevés programot szervezett a szakosztály. Ezeken területeken szerettek volna javítani. 

Új Szervezeti és Működési Szabályzat készült, minél több program szervezése és új hallgatók 

megnyerése volt a cél. Próbáltak nyitni az ipar felé is, illetve fejleszteni a szakosztály 

promócióját. Az első félév eredményesen sikerült, a második kevésbé.  

 

Sebes Viktória elmondta, hogy szeretnének jól működő projekteket. Kiállítási tárgyakat és 

interaktív játékokat próbálnak kitalálni, amik illeszkednek a tanszék profiljába. A PR-t 

szeretnék fejleszteni az alelnökök vezetésével. Úgy érzi, hogy jelenleg hatékonyan tudják 

szervezni a programjaikat.  
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Heszler András megkérdezte, hogy jelenleg hány taggal működik a szakosztály? 

 

Kaszás Ádám elmondta, hogy az aktív tagok száma egy éve 8-10 volt, ezt sikerült 

megduplázni. Azóta a létszám stagnál, a vezetőség 3 főből áll. A próbás rendszert nem 

kívánják fenntartani. Kaszás Ádám elmondta, hogy marad a szakosztály tagja és továbbra is 

segíti munkájukat. 

 

Kaszás Ádám és Sebes Viktória elhagyták a termet. (20:17) 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni Sebes Viktóriát, mint a Gépészeti 

Eljárástechnika Szakosztály vezetőjét? 

 

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

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Elmarad a Szenátus ülése. 

 Hamarosan PhD fórum kerül megrendezésre. 

 Átnézésre kerültek az MSc felülvizsgálati kérdőívek. 

 Megtörtént az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat kapó hallgatók beszámolója. 

 Szó volt a Stipendium Hungaricum jelentkezésekről. 

 Felmérés készült a BME-n végzett hallgatók kezdőfizetéseiről. 

 Elindult az Új Nemzeti Kiválósági Programra való jelentkezés. 

 A dékáni vezetés érvénytelenítette a kari kabalafigura pályázatot. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki jelentkezik a Kari Informatikai Bizottsági delegált 

posztra?  

 

A posztra Czavalinga Dénes jelentkezett.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a GHK Czavalinga Dénest delegálja 

a Kari Informatikai Bizottságba?  

 

A GHK titkos szavazáson 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

A Kari Tanácsban Gulácsi Balázs lemondásával megürült egy hely. Tóth Amanda 

megkérdezte, ki kívánja képviselni a GHK-t a Kari Tanács ülésein?  

 

Czavalinga Dénes és Csala Tas jelentkezett a posztra. 

 

Tóth Amanda megkérdezte a GHK tagjait, hogy melyik jelöltet tudják támogatni? 

 

A GHK titkos szavazásán a következő eredmény született: 
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Czavalinga Dénes     5 szavazat 

Csala Tas                  7 szavazat 

Tartózkodás              3 szavazat 

 

Tóth Amanda megkérdezte a GHK tagjait, hogy el tudják –e fogadni, hogy Csala Tas 

vegyen részt a következő Kari Tanács ülésen? 

 

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

 

Tóth Amanda elmondta, hogy Heszler András nem tud részt venni a Kari Tanács következő 

ülésén. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Heszler Andrást a Kari 

Tanács következő ülésén Czavalinga Dénes helyettesítse? 

 

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

 

EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket:  

 Az Egyetemi Hallgatói Képviselet új PR felelősei Gál Bernadett és Varga Ferenc 

lettek. 

 Kiírásra kerültek az önkéntes nap és Karok Közti Vetélkedő főszervezői pályázatai. 

 Elfogadásra kerültek a Műegyetem Kiváló Oktatója címre jelölt oktatók. 

 Hamarosan nyilvánosak lesznek az Oktatás Hallgatói Véleményezése előző féléves 

eredményei. 

 

Lukács Bálint megkérdezte, volt-e szó a kari napok költségvetéseinek elkészítéséről? 

Kántor Tamás elmondta, hogy nem. 

 

Gulácsi Balázs felvetette, hogy a hallgatók kapjanak tájékoztatást a kollégiumi díjak fizetési 

határidejéről a KEFIR rendszeren keresztül. 

 

Kántor Tamás megkérdezte, hogy milyen mértékű adatforgalmat fog biztosítani az ingyenes 

internetszolgáltatás. 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy heti 2 GB-ot. 

 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy az ingyenes internetszolgáltatás a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet irodájában lévő számítógépekre jár. Arról, hogy a Hallgatói Képviselet alá tartozó 

szervezetek számítógépeire járjon-e az ingyenes internetszolgáltatás, a Hallgatói Képviselet 

dönt. 

  

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2018.04.10. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-4- 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a Hallgatói Képviselet biztosítsa a 

Kármán Tódor Kollégium hallgatói helyiségeiben található aljzatokon, az állandó 

jelleggel az adott terembe tartozó számítógépekre az ingyenes internetszolgáltatást? 

 

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

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket: 

 Átnézésre kerültek az előkövetelményeket tartalmazó tárgygráfok és a kari honlapon 

lévő előkövetelmények. 

 Ebben hibákat tapasztaltak, melyeket jelezni fognak az oktatási dékánhelyettesnek. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté beszámolt az EHK Külső Kollégiumi Bizottság ülésén elhangzottakról:  

 Szó volt a versenycsapatok tagjainak kollégiumi közösségi pontjairól. 

 Ennek részletes kidolgozása a Műegyetemi Versenycsapat Közösséghez tartozik.  

Kántor Tamás megkérdezte, hogy csak a versenycsapatokra lesz a koncepció érvényes vagy 

egyéb egyetemi körökre is.  

Kovalovszki Máté elmondta, hogy lenne igény arra, hogy kiterjesszék a többi egyetemi körre 

is.  

Varró Gergő elmondta, hogy problémát vet fel, hogy hogyan lesznek a kari pontokhoz képest 

figyelembe véve az egyetemi körökben szerzett pontok. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy a közösségi tevékenység értékelését a kari hallgatói 

képviseletek végzik, így a súlyozás kivitelezhető.  

Varró Gergő elmondta, hogy a súlyozás véleménye szerint az EHK feladata kell, hogy 

legyen.  

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint a Szociális-Tanulmányi-

Közösségi alapon való bekerülésnél fognak számítani a pontok. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy áll a kollégiumi jelentkezésekkel kapcsolatos 

adatellenőrzés. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy folyamatban van. 

Lukács Bálint megkérdezte, milyen retorzió várható azokkal szemben, akik nem valós 

adatokat adtak meg a kollégiumi jelentkezésnél. 
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Kovalovszki Máté elmondta, hogy fegyelmi tárgyalások várhatók ezen ügyekben.  

Ösztöndíj Bizottság 

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

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár elmondta, hogy javaslatot tesz arra, hogy a GHK Kari Hallgatói Szavazást 

írjon ki újabb szociális pályázat bírálók választása miatt, hogy a következő időszakokra is 

elegendő bíráló legyen. Ezután bemutatta a javaslatot a szavazást időrendjére és a Szavazati 

Bizottság összetételére vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a Kari Hallgatói Szavazás kiírását a 

bemutatottak szerint?  

 

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

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy járjon közéleti pont a szociális 

pályázat bírálók választásán való részvételért?  

 

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

 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 Ismertette az öntevékeny köri pályázatok eredményét.  

 A Gépész Sport Szakosztály eszközei sport normatívából lesznek beszerezve. 
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 A Mechatronika Szakosztály késve adta le az igénylést, ezért az ő igénylésük 

elutasításra került.  

 Az igények nagy része el lett fogadva, a darabszámok lettek néhány helyen 

megváltoztatva.  

 Volt néhány kérdéses tétel, például a Senior Gárda által igényelt bogrács és 

bográcsállvány.  

 Tóth Amanda javasolta, hogy ezen eszközök a Köret Körnek legyenek 

megvásárolva, hasonlóan minden főzéshez szükséges eszközhöz és minden kör 

tőlük kérhesse kölcsön.  

 Varró Gergő elmondta Csala Tasnak, hogy kommunikálja a köröknek, hogy 

jelezzék a GHK felé, ha sürgős segítségre van szükségük.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni az öntevékeny köri eszközbeszerzési 

pályázat eredményét a bemutatott javaslat szerint? 

 

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

 

Szili Ákos ismertette a Gépészkari Napok előzetes költségvetését. 

 

Hegyi Bence beszámolt a SLIP szponzoraival történő egyeztetésekről.  

 

Varró Gergő megkérdezte, hogy molinó kihelyezéshez el lett e indítva az engedélykérés.  

 

Lukács Bálint elmondta, hogy hamarosan beviszik az igénylést az EHK-hoz.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a Gépészkari Napok előzetes 

költségvetését? 

 

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

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Ismertette a Gépészkari Napok promóciós tervét.  

 A támogatók véglegesedtek és elkészültek a plakátok tervei. 

 A plakátok hamarosan nyomtatásra kerülnek.  

 Hamarosan indul a papír alapú jegyeladás. 

 Ismertette a jegyeladási adatokat.   

 Ismertette a promóciós termékek tervezett árát. 

 Elmondta, hogy véleménye szerint a Facebook-on is hirdetni kellene az eseményt, 

melynek megvalósításának anyagi követelményeit szeretné megbeszélni. 
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Lukács Bálint ismertette a SLIP műsorvezetői pályázatra beérkezett jelentkezéseket. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a három beérkezett pályázatot? 

 

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

 

Lukács Bálint elmondta, hogy a színpadmester Lovas Levente lesz az előző évhez hasonlóan.  

 

Csala Tas egyeztetett a rendezvényen használt sátrak vázainak elkészítéséről a Hegesztési 

Szakosztállyal. 

 

Heszler András elhagyta a termet. (22:40) 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy a GHK finanszírozza egy sátor 

elkészítését? 

 

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

 

PR bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt a készülő GHK éves PR ütemtervről. 

 A kari önkéntes napra készülni fog költségterv a növények beszerzéséről, 

előreláthatólag 50 és 100 ezer forint közt.  

 Tóth Amanda javasolta, hogy 50 ezer forintról készüljön el a költségvetés.  

Az ülés vége: 23:25 

A következő ülés várható időpontja: 2018. április 17. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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