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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: 2018.05.15. 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. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy ezen az ülésen Bányász Gáspár 

legyen az emlékeztető vezető? 

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

 

Elnöki beszámoló 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Elmaradt a dékáni értekezlet. 

 Ismertette az OszKármánia Filmklub megalakulásának szándékát. 
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Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy megalakuljon az 

OszKármánia Filmklub? 

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

 

EHK beszámoló 
 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté beszámoltak az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Néhány helyen gondot okoz a Stipendium Hungaricum keretében itt tanuló külföldi 

diákok elhelyezése. 

 A Természettudományi Karon dékánválasztás lesz. 

 Az informatikai eszközök beszerzése nem halad. 

 Az EMMI adatszolgáltatással kapcsolatban nem történt előrelépés. 

 a KJK HK új elnöke Svébis József. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András ismertette az MSc felülvizsgálati kérdőívek kitöltési statisztikáit. 

Kovalovszki Máté és Varró Gergő elhagyta a termet. (20:30) 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter beszámolt a következőkről:  

 Az EHK elfogadta a következő időszakra vonatkozó KFSZ-t. 

 Ismertette Dr. Czigány Tibor észrevételeit a KFSZ-szel kapcsolatban. 

 A BSc gólya férőhelyek aránya 18%-ra emelkedett, ennek megfelelően a felsőévesek 

férőhelyek aránya 72%-ra csökkent. 

 Kialakultak a kollégiumi felvételi rend időpontjai. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a KFSZ-t? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Szili Ákos megkérdezte, hogy nem lehet-e korábban közzétenni az előzetes kollégiumi 

felvételi eredményeket? 

 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy nem, mert nagyon kötöttek az időpontok. 

 

Ösztöndíj Bizottság 
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Tóth Amanda ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok értékelését (kivéve a GHK elnöké) az áprilisi 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 

az áprilisi időszakra vonatkozóan? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Heszler András ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok értékelését (GHK elnöké) az áprilisi hónapra vonatkozóan. 

Heszler András megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését és kifizetési listáját az áprilisi 

időszakra vonatkozóan? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Tóth Amanda ismertette a GHK Közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok értékelését az 

áprilisi hónapra vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GHK Közéleti ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok értékelését és kifizetési listáját az áprilisi időszakra vonatkozóan? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot 

Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár ismertette a KSZB legutóbbi ülésén elhangzottakat. 

Hegyi Bence megkérdezte, hogy a korábbiakhoz hasonló lesz-e az előbírálás menete? 

Bányász Gáspár elmondta, hogy július elejétől már lesz előbírálás. 

Tóth Amanda ismertette a szociális bírálói szavazással kapcsolatos információkat. 

Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 Ismertette SLIP végleges költségvetését. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a SLIP végleges költségvetését? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

 A GSSZO 24 órás foci rendezvényének támogatásával kapcsolatos problémák 
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Ureczki Ágnes javasolta egy dokumentum létrehozását, amiben meg vannak adva a különböző 

támogatások forrásai. 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Változik a gólyatáborok szervezési rendje, egy EHK-s felügyelő lesz az, aki a HSZI-t 

képviseli a rendezvényeken. 

 Június 23-án szervezői gólyatábor helyszínbejárás lesz. 

 Érdeklődik, hogy igényelhető-e a kartól támogatás ennek finanszírozására. 

 Ismertette a KRB tagjainak értékelését az elmúlt időszakban végzett munka alapján, 

valamint, hogy kik azok, akik a KRB-ből részt vehetnek a gólyatábor szervezésében. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a KRB tagjainak értékelését? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a KRB gólyatábor szervezőinek 

névsorát? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Gulácsi Balázs elmondta a következőket: 

 A tankörvezetői felkészítések befejeződtek, már csak a felmérés és a személyes 

elbeszélgetés van hátra. 

 A hét végéig szeretné összeállítani a zárthelyit, ehhez és a zárthelyik javításához kér 

segítséget. 

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 A közösségvezetői grillezés időpontja: június 8. 

 A Gépészkari Önkéntes Nap időpontja: május 24. 

 Segítséget kért a rendezvény megszervezéséhez a GHK többi tagjától. 

 Ismertette a Gépészkari Önkéntes Nap költségvetését. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Gépészkari Önkéntes Nap 

költségvetését? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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Iroda 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

 Az elmúlt időszak rendezvényein talált tárgyakat újra meg kell hirdetni a hallgatók 

körében. 

Tóth Amanda emlékeztette a hétre beosztott felelősöket az iroda takarítására. 

 

ESZK beszámoló 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Össze kell írni a kérdéseket amiket a GHK szeretne megkérdezni az ESZK-tól a 

következő ülésen. 

Egyebek 

Tóth Amanda megkérdezte, hogyan állnak a Gólyatanács tagok egyéni projektjei? 

 

Heszler András elmondta, hogy dolgoznak rajta. 

 

Szili Ákos: Ismertette a Gépészkar Kiváló Oktatója cím elnyerőit. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Gépészkar Kiváló 

Oktatója díjat idén Molnár Tamás Gábor, Berezvai Szabolcs, Dr. Istók Balázs, Dr. 

Szebényi Gábor és Dr. Orbulov Imre Norbert kapják? 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ülés vége: 21:57 

A következő ülés várható időpontja: 2018.05.22. 20:10 

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

 Bányász Gáspár Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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