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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: 2018.04.17. 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 ülés vendégei: Kiss Bernadett és Zsiros Ádám (Mechatronika Szakosztály). 

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy úgy tudja, hogy jelenlegi állás szerint nem kivitelezhető az 

mechatronikus gólyatábor a kari gólyatábor előtt. Megkérdezte, hogy milyen módon lehetne 

az ezzel kapcsolatos problémákat orvosolni.  

 

Varró Gergő elmondta, hogy ha közvetlen egymás után lenne a két gólyatábor, a 

mechatronikus gólyatábor negatívan befolyásolhatná a kari tábor lebonyolítását. A gólyák 

kiértesítése is nehézségekbe ütközne idő hiánya miatt. Így nem lenne életképes a gólyatábor. 

A nagy gólyatábor utáni héten a kollégiumi szállás nem lenne megoldható. A frissen felvettek 

a felvételük után csak kb. 1 héttel értesíthetőek ki.  

 

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


 
 

2018.04.17. 
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 

 

-2- 

Zsiros Ádám elmondta, hogy a mechatronikus gólyatábor utolsó napjára sportvetélkedőt 

szerveznének, így a gólyatábor első napján sem lennének leterhelve a gólyák.  

 

Heszler András megkérdezte, hogy a félév során egy hétvégén nem szeretnék -e 

megszervezni a tábort.  

 

Zsiros Ádám elmondta, hogy a laborlátogatások miatt szeretnék a nagy gólyatábor előtt 

megszervezni, hétvégente körülményes a campusra bemenni.  

 

Heszler András elmondta, hogy véleménye szerint megoldható a laborlátogatás félév közben 

is.  

 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy nem gondolják-e életképesnek a gólyatábor későbbi 

megszervezését, az oktatási hetek valamelyikének végén. Így sokkal egyszerűbb lenne a 

résztvevők kiértesítése és nagyobb lenne a részvételi arány.  

 

Kántor Tamás elmondta, hogy sok költségtől is megszabadulnának így.  

 

Varró Gergő elmondta, hogy a felvételi ponthatárok kihirdetése után időbe telik, amíg a 

gólyák adatai elérhetővé válnak és kiértesíthetőek lesznek a táborról, így semmiképp sem 

tartja kivitelezhetőnek az augusztus eleji lebonyolítást. 

 

Kiss Bernadett és Zsiros Ádám elhagyták a termet. (20:21) 

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 A tavalyihoz képest nem csökkent a felvételizők száma a BME-re. 

 

Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy volt-e szó a felvettek tervezett létszámáról. Tóth Amanda 

elmondta, hogy nem. 

 

 Szó volt a BME által bérelt székesfehérvári kollégiumról, mely jelenleg nincs 

használatban. 

 Hamarosan lejár az egyetemi MATLAB licenc, ennek meghosszabbításáról volt szó. 

 Április 25-én MSc kari fórum kerül megrendezésre. 

 Kiküldésre kerültek az MSc képzés értékelő kérdőívek a volt és jelenlegi hallgatók 

részére. 

 Nyilvánosak lettek az előző féléves OHV eredmények. 

 Megrendezésre került a PhD fórum. 

 A kari honlap készítése folyamatban van. 

 Április 26-án Kari Tanács ülés lesz. 
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 Ismertette a Kari Tanács tervezett napirendi pontjait.  Szó lesz a Gépészmérnöki Kar 

költségvetéséről, a tanszékvezetői és tanszékvezetői helyettesi pályázatok 

véleményezéséről. 

 Ismertette a kari hallgatói szavazás menetrendjének módosítását. Az előző menetrend 

módosításra került, a szociális pályázatok bírálóinak megválasztására később kerül 

sor. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a kari hallgatói szavazás módosított 

menetrendjét? 

 

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

 

 A kari hallgatói szavazás Szavazási Bizottság elnökére javaslatot tett Varga Ferenc, 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon hallgató EHK képviselő személyében. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni Varga Ferencet a Szavazási Bizottság 

elnökének? 

 

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

 

 

EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket:  

 Szó volt a Felsőoktatási Intézmény Kiválóság Programról. 

 Vezetői Értekezleten részt vett a megbízott rektorhelyettes. 

 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karon is elindul majd várhatóan a B-prof 

képzés. 

 Az Építészmérnöki Kar osztott képzést indít. 

 Elindult az internethálózat-fejlesztési hozzájárulások befizetése, a Kármán Tódor 

Kollégiumban 830 befizetés történt. 

 

Varró Gergő megkérdezte, hogy áll a számítástechnikai eszközbeszerzés. 

 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy nincs fejlemény az ügyben. A számítástechnikai rendszer 

hűtésének megoldására új koncepciót dolgozott ki a Számítástechnika Szakosztály. 

 

 A 2017-es gazdasági zárások készítése folyamatban van.  

 

Kovalovszki Máté megkérdezte Szili Ákost, hogy hogy áll az ügy? 

 

Szili Ákos elmondta, hogy még nem kapott meg ehhez minden dokumentumot az EHK-tól. 
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 A Külső Kollégiumi Bizottság ülésén szó volt a távolságra járó pontok kollégiumi 

felvételibe beszámításáról.  

 Az irodai eszközraktár feltöltése folyamatban van. 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket: 

 Kiküldésre kerültek az MSc képzések értékelésével kapcsolatos kérdőívek. 

 Elkészült a félév vizsgarendje, amelyben kisebb változások még 

előfordulhatnak. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszámolt a bizottsági ülésen elhangzottakról. Az egyetemi körök kollégiumi 

felvételinél beszámítandó közösségi pontjairól volt szó. 

 Beszámolt a mentori ülésen elhangzottakról. A Kármán Tódor Kollégium mentorai 

szeretnének szemétszedést szervezni. 

  

Ureczki Ágnes felvetette, hogy az önkéntes nap keretein belül is meg lehetne tartani. Ebbe a 

Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete is beszállna. 

  

 A mentorok szeretnének főzőversenyt szervezni. 

 

Heszler András megkérte Timár-Geng Pétert, hogy hívja fel a szintfelelősök figyelmét a már 

nem aktuális plakátok leszedésére, illetve, hogy egy kör ne foglaljon el túl sok helyet a 

hirdetőtáblákon. 

 

Varró Gergő javasolta, hogy a plakátolás szabályai legyenek kiküldve a köröknek. 

 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 A Külső Szociális Bizottság ülésén elhangzottakról számolt be. 

 Az ülésen a rendkívüli szociális pályázatokról és a szakmai gyakorlatért járó 

ösztöndíjról volt szó. 

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

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


 
 

2018.04.17. 
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 

 

-5- 

 Beszámolt a Gépészkari napok szervezésének állásáról, amelyről egyeztetett Orbán 

Balázzsal. 

 Beszélt a rendezvény friss szponzorairól. 

 Szó volt az esetleges rossz idő esetén beszerzendő hőgombákról. 

 Idén ételt is fognak árusítani a rendezvényen. 

 Minden szervező tűzvédelmi oktatásban fog részt venni. 

 Véglegesedtek a pólórendelések a csapatok és a szervezők számára. 

 Hamarosan indul a promóciós termékek árusítása. 

 

Hegyi Bence megkérdezte, hogy volt –e szó arról, hogy hogyan lehet behajtani a parkolóba a 

rendezvény alatt? 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy ezzel kapcsolatban egyeztetett Orbán Balázzsal. 

 

 Megérkeztek a nyomdai rendelések. 

 A Kármán Tódor Kollégium aulájában lévő képernyőn is folyik a rendezvény 

hirdetése. 

 Online felületen is kerülnek ki promóciós hirdetések. 

 

Tóth Levente megérkezett az ülésre. (21:53) 

 

Ureczki Ágnes elmondta, hogy PR ülésen egyeztetett a többi karral. Ők is hirdetni fogják az 

eseményt.  

 

 Beszámolt a jegyeladás állásáról. 

 

Varró Gergő elmondta, hogy elindult a Gólyahajó hajófoglalása. Regisztrációs héten nem 

biztos, hogy megvalósulhat a rendezvény, így az időpont még kérdéses. 

 

PR bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Egyeztetés zajlik az önkéntes nap szervezésével kapcsolatban a növények 

beszerzéséről és a promócióról. 

 

Varró Gergő felhívta a figyelmet, hogy készüljön részletes költségvetés. 

 

Egyéb 

 Tóth Amanda elmondta, hogy sor került a Tanácsadói Testület első ülésére. A testület 

vezetője Nagy Edit lett. A Tanácsadói Testület a jövőben több területen fogja segíteni 

a GHK munkáját. Várhatóan közreműködnek a mesterképzések felülvizsgálatában, a 
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Gólyatanács foglalkozásainak lebonyolításában és a rendezvényekre való szponzorok 

keresésében.  

 

 Tóth Amanda elmondta, hogy véleményezésre került Dr. Insperger Tamás 

tanszékvezetői pályázata. Ezzel kapcsolatban egyeztetett a Műszaki Mechanikai 

Tanszék néhány munkatársával, akik támogatják a pályázatot. 

 Hegyi Bence elmondta, hogy új támogató jelentkezett a Gépészkari Napokra és a kari 

gólyatáborra. 

Az ülés vége: 22:51 

A következő ülés várható időpontja: 2018. április 23. (hétfő) 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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