
 
 

2018.05.08. 
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 

 

-1- 

    

 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: 2018.05.08. 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 vendége: Perjési Péter, a Kármán Tódor Kollégium vezető mentora. 

Perjési Péter elmondta, hogy az idei vizsgaidőszak végén a Mentor Gárda grillversenyt szeretne 

szervezni. Megkérdezte, hogy ismert-e már a kiköltözések időpontja. Kovalovszki Máté 

elmondta, hogy a végleges időpont hamarosan várható. 

Perjési Péter elmondta, hogy a HK udvarban kívánják lebonyolítani a rendezvényt, a faszénhez 

és az ajándékok megvásárlásához szeretnének a Gépészkari Hallgatói Képviselettől 50 ezer 

forint támogatást kérni. 

Varró Gergő megkérdezte, milyen ajándékokat szeretnének venni. Perjési Péter elmondta, 

hogy főzőeszközöket szeretnének adni az első három helyezettnek. 
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Heszler András megkérdezte, hány csapattal és milyen létszámú csapatokkal tervezik a 

rendezvényt? Perjési Péter elmondta, hogy 8 csapatra gondoltak. A csapatlétszámot nem 

korlátoznák. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy a grillversenyt az egészségnap helyett szerveznék-e meg? 

Perjési Péter elmondta, hogy az elmúlt években nem volt sikeres az egészségnap, így ehelyett 

szeretnék megrendezni a grillversenyt. 

Göllei Máté megkérdezte, hogy mindenképpen ragaszkodnak-e a grillezéshez, mert véleménye 

szerint ez nem költséghatékony. Perjési Péter elmondta, hogy újításként szeretnék bevezetni a 

grillezést, a hozzá szükséges eszközök egy részét más karokról szereznék be. 

Perjési Péter elmondta, hogy előreláthatólag a jelenlegi félév az utolsó, amit vezető mentorként 

el tud látni. Varró Gergő megkérdezte, van-e valaki, aki érdeklődne a poszt iránt. Perjési Péter 

elmondta, hogy a jelenlegi mentorok közt is tud ilyen embert. A jövőben igyekszik mindenben 

segíteni a leendő vezető menornak. 

Perjési Péter elhagyta a termet. (20:23) 

Tóth Amanda megkérdeze, ki az, aki tudja támogatni, hogy a Mentor Gárda grillversenyt 

szervezzen? 

A GHK 11-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Szó volt a mesterképzéseket értékelő kérdőívek oktatói és hallgatói kitöltésének 

állásáról. 

 A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának 11. osztályos hallgatói 

meglátogatták az Egyetemet. 

 Szó volt az Stipendium Hungaricum program kereteiben az egyetemre érkező 

hallgatók számáról. 

 Május 25-én 10:00-tól jubileumi diplomaátadó ünnepség lesz. 

 Június 8-án ünnepi Kari Tanács lesz. 

 Szó volt a nyílt napra szóló promóciós termékek 3D nyomtatásának költségeiről. 

 

Tóth Amanda beszámolt a szociális pályázat bírálók szavazási ütemtervének módosulásáról. 

A szavazás új időpontja május 22-28. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni szociális pályázat bírálók módosított 

ütemtervét? 

 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket:  

 Barta-Eke Gyula lemondott a BME kancellári posztjáról. 

 Fehér József a megbízott általános kancellárhelyettes.  

 Kovalovszki Máté egyeztetett a KI-vel a nyári kollégiumi díjakról, a nyárra vonatkozó 

kollégiumi kiírás még nem végleges. 

  

Varró Gergő megkérdezte, hogy lesz-e VPK felújítás? Kovalovszki Máté elmondta, hogy 

igen, a B épületrész lesz felújítva. 

 

 A KTH elkészítette a kollégiumi felvételi adatok ellenőrzését, ám ez nem került 

kiküldésre. 

 Szó volt a bútorbeszerzésekről. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Ismertette a kollégiumi mentorok számára vonatkozó javaslatát. A pályázat szerint a 

Kármán Tódor Kollégiumban négy gépészkari mentor és egy vezető mentor, a 

Vásárhelyi Pál Kollégiumban két gépészkari mentor lesz.  

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a kollégiumi mentorszámokra tett 

javaslatot? 

 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

 Beszámolt a Kollégiumi Bizottság ülésén elhangzottakról.  

 Szó volt a költözési kérdőívről.  

 A bizottsággal átnézték a Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosításait. 

 

Varró Gergő megkérdezte, a következő félévben be lesz-e vezetve a versenycsapatok 

tagjainak munkája a kollégiumi felvételi eljárásba. Okolicsányi Péter elmondta, hogy 

mindenképpen szeretné, ha a versenycsapatok tagjai értékelve lennének kollégiumi felvételi 

eljárásnál.  

 

Varró Gergő elmondta, hogy azt tartaná jónak, ha egyetemi szinten, az EHK súlyozná a 

köröket és a versenycsapatokat egymáshoz képest.  

 

 Beszámolt a monitoring értekezleten elhangzottakról. Nyárra várhatóan a Kármán 

Tódor Kollégium 2. és 3. emelete lesz kiürítve.  

 Javasolta, hogy a felvett gólyák arányát az összes felvett hallgatóhoz képest emeljék a 

jelenlegi 15%-ról néhány százalékkal. 
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 Elmondta, hogy az arányok optimalizálásának érdekében érdemes lenne statisztikát 

készíteni a gólyák és a felsőbbévesek között. 

 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 Ismertette a Gépészkari Napok gazdasági beszámolóját.  

 Lukács Bálint beszámolt a promóciós termékek eladási adatairól.  

 Hegyi Bence beszámolt a szponzorációból befolyt összegekről. A pultbevételről 

egyelőre nincsenek adatok.  

 

Szili Ákos elhagyta a termet. (20:48) 

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gépészkari Napokkal kapcsolatos egyéb költségekről. 

 Ismertette a Gólyatábor szervezőinek listáját.  

 A Kari Rendezvény Bizottság 2 embertől kíván megválni, illetve 2 tagot nem 

szeretnének levinni gólyatáborba. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a javasolt 2 embertől váljon meg a 

Kari Rendezvény Bizottság? 

 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja, hogy a javasolt 2 ember ne vehessen részt 

szervezőként a Gólyatáborban? 

 

A GHK 10-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

 Beszélt a Kari Rendezvény Bizottság öreg tagjává válás koncepciójáról.  
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GSZK beszámoló 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Megérkezett a minősítési pályázat eredménye. A Gépész Szakkollégium nem kapta 

meg a minősítést. 

Egyéb 

 Varró Gergő részt vett a MISZISZ megbeszélésén. 

 A MISZISZ részt vett az összes kar Kari Napjain.  

 Jövő félévtől az adott kar hallgatói képviseletéből fog kikerülni a MISZISZ 

kapcsolattartó. 

 

 

 

 

Az ülés vége: 22:50 

A következő ülés várható időpontja: 2018. május 15. 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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