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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: 2018.06.05. 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: Szénási András 

 

Elnöki beszámoló 

Heszler András beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről: 

 Vezetői értekezleten szó volt a doktorandusz képzésen a Stipendium Hungaricum 

program keretében részt vevő hallgatók finanszírozásáról. 

 Szó volt a Felsőoktatási Intézmény Kiválósági Programról. 

 Szó volt a mesterképzések felülvizsgálatról. 

 Szó volt a mesterképzési szakokat értékelő ipari partnereknek szánt kérdőívekről. 
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 A BME kooperatív képzést indít a Bosch-sal. 

 Június 19-én lesz Orbulov Imre doktori védése. 

 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:18) 

 

 14 fő jelentkezett PhD képzésre. 

 Szó volt a kari imázsfilm állásáról. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy a KTK Stúdió az eszközök megérkezésére vár. 

 

 Ünnepi Kari Tanács lesz június 8-án.  

 Szó volt a kari honlap állásáról. 

 

Varró Gergő bejelentette, hogy le kíván mondani alelnöki posztjáról. 

 

Timár-Geng Péter megérkezett az ülésre. (20:36) 

 

Tóth Amanda elmondta, hogy az alelnöki posztra nem érkezett jelentkezés, így az egyetlen 

alelnök Heszler András lesz. 

 

Tóth Amanda ismertette a június 7-i Kari Tanács napirendi pontjait. 

 

Csala Tas és Kovalovszki Máté elmondta, hogy nem tudnak részt venni a Kari Tanácson. 

 

Timár-Geng Péter és Szili Ákos jelezte, hogy tudják helyettesíteni őket a Kari Tanácson. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy Csala Tast és Kovalovszki Mátét 

Timár-Geng Péter és Szili Ákos helyettesítse a Kari Tanácson? 

 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

 

EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket: 

 Szó volt az informatikai eszközök beszerzéséről. 

 A további félévekben is lesz kedvezményes tárgyfelvétel az OHV kérdőíveket kitöltő 

hallgatóknak. 

 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítás lesz a közeljövőben. 

 Elfogadásra került a nyári kollégiumi férőhelyekre való jelentkezés. 

 Szó volt a kollégiumokban működő klubokról. 

 Kollégiumi felvételi adatok adatellenőrzése elkészült. 

 Lezajlottak a szociális referens vizsgák. 

 Szó volt az EBME ösztöndíjra pályázók számáról. 
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Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszámolt a monitoring ülésen elhangzottakról. 

 Beszámolt a mentori gyűlésen elhangzottakról. 

 Beszélt a Kármán Tódor Kollégium Mentor Gárdájának következő félévi 

összetételéről. 

 Elindult a nyári kollégiumi jelentkezés. 

 

 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy Perjési Péter távozik a vezető mentori posztról. 

 

 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos beszámolt a „Jó gyakorlatok az oktatásban” bizottság üléséről. 

 

A bizottság az oktatóknak fog segítséget nyújtani az oktatás fejlesztésében. 

 

Varró Gergő és Kovalovszki Máté elhagyták a termet. (21:08) 

 

Heszler András beszélt az MSc felülvizsgálattal kapcsolatos teendőkről. 

 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente ismertette a módosított rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat 

módosított kiírását? 

 

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

 

 

Rendezvény Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 
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 Beszélt a HÖOK-Roadshow rendezvényre leadott pályázatról, melynek keretében a 

gólyatáborban plusz programok valósulhatnak meg. 

 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja elfogadni a bemutatott pályázatot? 

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

 

 

 Beszélt a gólyatáborra való buszos leutaztatásról.  

 A helyszínbejárás június 23-án lesz.  Ezen a Kari Rendezvény Bizottság tagjai és a 

Gépészkari Hallgatói Képviselet Rendezvény Bizottságnak tagjai vesznek részt. 

 Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezetői képzés állásáról. 

 

Lezajlott a tankörvezetők zárthelyije és ennek megtekintése, hamarosan szóbeli 

elbeszélgetések következnek. 

 

 Ismertette a tankörvezetői zárthelyi eredményét. 

 

A zárthelyik értékelése kapcsán felmerült, hogy a különböző részterületeket az eredmény 

meghatározásánál célszerű lenne különböző súllyal figyelembe venni. 

  

Kántor Tamás elmondta, hogy nem feltétlen emelné ki egyik területet sem. 

 

Tóth Ákos elmondta, hogy szerinte a tanulmányi területet szerinte mindenképpen nagyobb 

súlyozással kellene figyelembe venni. 

 

Heszler András elmondta, hogy a tankörvezetőknek nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a 

tanulmányi területtel. 

 

Göllei Máté elmondta, hogy szerinte a gólyákat a tanulmányi terület csak időszakosan érdekli. 

 

Hegyi Bence elmondta, hogy ezzel nem ért egyet, a tanulmányi terület érinti leginkább a 

gólyákat. 

 

 

Kántor Tamás elmondta, hogy szerinte ugyanilyen fontos az ösztöndíj, a szociális és a 

kollégiumi terület is. 

 

Hegyi Bence elmondta, hogy a szociális terület kevesebb ember érint. 

 

Heszler András elmondta, hogy azt kell felmérni, hogy téves információ átadásával melyik 

területen okoz nagyobb kárt egy tankörvezető. 

 

Lukács Bálint elmondta, hogy véleménye szerint a tanulmányi kérdések megválaszolásához 

nagyobb magabiztosság kell. 
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Az elhangzottak alapján Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy a 

tankörvezetői zárthelyi részeinek súlyozása a következő legyen: 

 Általános egyetemi ismeretek: 0,8 

 Teljesítmény alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ismeretek:1 

 Kollégiumi ismeretek: 1 

 Szociális pályázatokkal kapcsolatos ismeretek: 1 

 Tanulmányi és oktatási ismeretek: 1,2 

 

A GHK 10-1-1 arányba elfogadta a javaslatot. 

 

 

Egyéb 

Hegyi Bence beszámolt a Kari Informatikai Bizottság ülésén elhangzottakról. 

Kántor Tamás beszámolt az idei balatonlellei kari tábor szervezésének állásáról. 

Elmondta, hogy az előző években a Gépészkari Napok nyertes csapatának tagjai kedvezményt 

kapnak a tábor árából. Felmerült a támogatás összegének módosítása. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni hogy a Gépészkari Napok nyertes 

csapatának tagjai 50, illete 30% kedvezményt kapjanak a balatonlellei kari tábor árából? 

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

Az ülés vége: 22:56 

A következő ülés várható időpontja: 2018.06.12. 

 

 

  

 

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

 Lajtos Máté Tóth Amanda  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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