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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 4-én tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Mandátum

Jelen

Bányász Gáspár
Csala Tas
Czavalinga Dénes
Göllei Máté
Gulácsi Balázs
Hegyi Bence
Heszler András
Kántor Tamás
Lajtos Máté
Lukács Bálint
Okolicsányi Péter
Szili Ákos
Tepfenhart Bence
Tóth Ákos Károly
Tóth Amanda
Tóth Levente
Ureczki Ágnes
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Késett

Korábban
távozott

Kimentést
kért

Hiányzott

x

Ülés kezdete: 20:00
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb

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: Csapó Dániel (Épületgépész Szakosztály leköszönő vezető), Turányi Botond
(Épületgépész Szakosztály újonnan megválasztott vezetője)

Csapó Dániel elmondta, hogy a ciklusa alatt bevezették a rendszeres gyűléseket a szakosztály
egésze és a vezetők számára is. Sok programot és sok elérést sikerült összehozniuk az elmúlt egy
év során. Két projekt van folyamatban a szakosztályon belül, egy nemzetközi verseny és egy
tervezési projekt. Ezek alkalmat adtak a tagoknak a fejlődésre. A programokat igyekeztek minél
színesebben összeállítani.

Turányi Botond elmondta, hogy szeretné az elmúlt egy évben kijelölt irányt megtartani. Jelenleg
tagfelvétel folyik. Programok terén sok új ötletet szeretnének megvalósítani. A projekteket is
szeretné továbbvinni. Szeretné, ha az épületgépész szakosztály tagjai szakmailag fejlődjenek.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy nyitottak-e a programok külsősöknek?
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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Turányi Botond elmondta, hogy a legtöbb programjuk külsősök számára is elérhetőek.
Heszler András megkérdezte, milyen a kapcsolatuk a tanszékkel?
Turányi Botond elmondta, hogy van egy állandó kapcsolattartójuk a tanszéken, de bárkihez
fordulhatnak segítségért.

Tóth Ákos megkérdezte,hogy lett –e a közvetítve az MSc képzéssel kapcsolatos fórumról készített
összeállítás a tanszékhez.

Csapó Dániel elmondta, hogy igen, továbbították a tanszéknek, a tanszék véleményét azonban
nem ismeri.

Kántor Tamás megkérdezte, hányan vannak a szakosztályban.
Turányi Botond elmondta, hogy körülbelül 20 aktív taggal rendelkeznek és 3-4 próbással, de
hamarosan új próbás tagokkal fognak bővülni.

Csapó Dániel elmondta, hogy a passzív féléves hallgatók miatt nem tud pontos létszámot
mondani.

Csapó Dániel és Turányi Botond elhagyták a termet. (20:20)
Tóth Amanda kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Turányi
Botondot az Épületgépész Szakosztály új vezetőjeként?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatták a Szakosztály új vezetőjét.
(GHK-007/II./2018-2019. számú határozat

Tóth Amanda előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1. Vezetői beszámoló
1. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 4-i)
2. EHK beszámoló
3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
1. Beszámoló TTT állásáról
4. Kollégiumi Bizottság - Nem érkezett
5. Ösztöndíj Bizottság
1. 2018/19 őszi kiírásokról beszámoló
6. Szociális Bizottság - Nem érkezett
7. Gazdasági Bizottság
1. Gólyatábor beszámoló
2. Gólyahajó beszámoló
8. Rendezvény Bizottság
1. Facebook csoportok kezelése
2. Hibás gólyapólók
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3. A gólyarendezvények lefolyásának és közben felmerült, a képviselet által
megismerendő problémáinak ismertetése
4. A kollégistaavató szervezésének és feladatainak ismertetése
9.

PR Bizottság - Nem érkezett

10.

Iroda
1. Ügyelet és takarítás dokumentum töltése
2. Festés leszervezése

11.

Sport - Nem érkezett

12.

Külügy - Nincs

13.

GSZK beszámoló

14.

ESZK beszámoló

15.

Egyebek

Napirend előtt
Lajtos Máté lemondott a mandátumáról.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy emlékeztető vezető hiányában ki az, aki vállalja az ülés
emlékeztető elkészítését az aktuális ülésről.
Tóth Ákos jelentkezett.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy az ülés emlékeztető vezető Tóth
Ákos legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-008/II./2018-2019. számú határozat)
Tóth Amanda megkérdezte Lukács Bálintot, hogy elfogadja-e a mandátumát?
Lukács Bálint elfogadta.

1. Vezetői beszámoló
1.1 Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 4-i)
Tóth Amanda elmondta a következőket:


A diplomaosztó szeptember 21-én lesz megtartva, mely lebonyolításához szükség van
a GHK tagjaira is. A GHK által nyújtott segítség mellett föl kell kérni egy oktatót és
egy hallgatót, akik beszédet mondanak.
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Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József út 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: http://ghk.bme.hu

4 / 9. oldal





Elkészült a Dékáni Hivatal honlapja.
A kari imázs-film készülőben van.
A Kar által beszerzett fabatkák elkészítéséhez a GHK segítségére van szükség.

A napirendi pontot követően Tóth Amanda folytatta a következőkkel:




ismertette a múlt heti Dékáni Tanács fő témáját is, mely a Kari Nyílt Nap szervezése
volt.
volt elnöki értekezlet az EHK tagjainak meghívása nélkül. Az értekezlet fő témája
a gólyatáborok értékelése, valamint a kollégiumi klubok üzemeltetése volt.
a mandátumos hallgatói képviselők kapnak ingyen bérletet a BME Egyetemi Napok
rendezvényre.

Tóth Amanda ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet tisztújító szavazásának
részleteit:



az ÉPK HK elvállalta a GHK szavaztatását.
Török Lili elvállalta, hogy a szavazói bizottság elnöke lesz.






A Gépészkar részéről Dr. Szabó Tibor lesz a bizottság tagja.
Ismertette a Tanácsadó Testület beszámolóját.
Sok kör keresi a GHK-t, tagtoborzó plakátok kihelyezésének ügyével.
Lehetne egy kötetlenebb fórumot tartani, mely bemutatja a GHK tevékenységét a
hallgatóknak.

Heszler András lemondott az Utánpótlásképzés felelősi posztról.

2. EHK beszámoló
Szili Ákos elmondta a következőket:












Az Állami Számvevőszék kifogásolta az egyetemeket a HÖK-rendszerek
megalapulásukat illetően országos szinten.
Készült egy dokumentum a HÖK alrendszerről a Kancellár részéről.
Kérik a Karok az EHK-t, hogy készüljenek el a HSZI levelezőlistái.
A Kancellária hivatalában több poszt is új személyekhez került.
Készül az új Térítési és Juttatási Szabályzat.
Emelkedtek a szociális alapon kiosztható ösztöndíjak összegei.
A Hallgatói Rendszerismeretek tantárgy tematikája véglegesült.
Szeptember közepére várható az Általános Tanulmányi Rendtartás.
Véglegesült az OHV portál.
Megtörtént a szociális alapú önköltségcsökkentés pályázat kiírása.
Esélyegyenlőség alapú kollégiumi férőhely-osztás zajlik.
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A Nemzeti Kommunikációs Hivatal szabályzata szerint a rendezvényeket szigorúbb
szabályok érintik azok bejelentését illetően, mint amik az utóbbi időben megtörténtek
egyetemi szinten.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj végleges eredményre vár az EHK.
A sportpályaigénylés véglegesült.
Megérkeztek a kollégiumi kártyatartók.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1 Beszámoló a tanulmányi teljesítményértékelési terv állásáról
Tóth Ákos röviden ismertette a teljesítményértékelési terv megalkotásának menetét.

4. Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter ismertette a szintfelelős pályázat kiírását.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni a
szintfelelős pályázat kiírását.
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a kiírást.
(GHK-009/II./2018-2019. számú határozat)
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:


a költözési irányelvek végleges formája továbbra sem tisztázott.



ismertette a jelenlegi kollégiumi férőhelyosztás helyzetét.

Kántor Tamás megkérdezte, hogy a roncsolódott ajtó helyzete változott-e?
Okolicsányi Péter válaszul elmondta, hogy a helyzet továbbra is változatlan.
Tóth Amanda ismertette a TTK HK ingyenes kollégiumi bentalvásokra tett javaslatait,
kiegészítve a GHK igényeivel.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni az
ingyenes bentalvások időpontjait.
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatokat.
(GHK-010/II./2018-2019. számú határozat)
Gulácsi Balázs röviden ismertette a Schönherz Kollégium gólyabeköltöztetésének a rendjét.
Okolicsányi Péter javasolta, hogy a következő Kollégium Bizottsági ülésen beszéljenek róla.

5. Ösztöndíj Bizottság
5.1 2018/19 őszi kiírásokról beszámoló
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Tóth Levente elmondta a következőket:
2018/19 őszi kiírásokról beszámoló:


az ösztöndíjak rendszerében nagyobb mértékű reformokra készülnek a Kancellária
részéről.

Tóth Amanda ismertette a GHK tagjainak nyári időszakra számított ösztöndíjak összegét.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni a
javaslatot.
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
(GHK-011/II./2018-2019. számú határozat)

6. Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes röviden ismertette a szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásának menetét.

7. Gazdasági Bizottság
Szili Ákos elmondta a következőket:



félévenként szokott lenni kiírás a körök részére előadói borok igénylésére.
a sportpálya igénylés megszületett, mely szerint a GHK a Kármán Tódor Kollégium
tornatermét használhatja hétfőnként 22:00 időpontban történő kezdéssel a szemeszter
végéig.

Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha tudják támogatni a
javaslatot.
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
(GHK-012/II./2018-2019. számú határozat)
7.1. Gólyatábor beszámoló
Szili Ákos ismertette a gólyatábor végleges költségvetését.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni a
végleges elszámolást.
A GHK tagjai 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot.
(GHK-013/II./2018-2019. számú határozat)
7.2 Gólyahajó költségvetés
Szili Ákos ismertette a Gólyahajó rendezvény költségvetését.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha el tudják fogadni a
Gólyahajó rendezvény elszámolását.
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A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
(GHK-014/II./2018-2019. számú határozat)

8. Rendezvény Bizottság
8.1. Facebook csoportok kezelése
Gulácsi Balázs elmondta, hogy változtatások lesznek a tavalyi koncepcióhoz képest, mely
változtatások röviden ismertetve lesznek.
8.2. Hibás gólyapólók
Lukács Bálint elmondta, hogy néhány gólyának nem jutott körzetének, vagy méretének
megfelelő póló a Gólyatáborban. Javasolta, hogy valamilyen módon legyenek kompenzálva az
érintett hallgatók.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha tudják támogatni,
hogy az érintett gólya hallgatók kárpótlásul kaphassanak másik pólót és pezsgős poharat?
A GHK tagjai 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot.
(GHK-015/II./2018-2019. számú határozat)
8.3. A gólyarendezvények lefolyásának és közben felmerült, a képviselet által
megismerendő problémáinak ismertetése
Lukács Bálint röviden ismertette a Gólyatáborban felmerült problémák részleteit.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy sok az oda nem illő tartalom az évfolyamok számára, közösségi
portálon létrehozott csoportokban.
8. 4. A kollégistaavató szervezésének és feladatainak ismertetése
Lukács Bálint ismertette a kollégistaavató ünnepség előkészületeinek részleteit.
Lukács Bálint javasolta, hogy a rendezvény költségeit osszuk meg a TTK Hallgatói
Képviseletével.
Heszler András megkérdezte, hogy hogyan áll az Egyetempolgári Ismeretek oktatás helyzete?
Heszler András javasolta, hogy az Egyetempolgári Ismeretek keretein tett számonkérés sikeres
megírásával a gólya hallgatók egyéb jutalmakhoz juthassanak.

9. Iroda
9.1. HK tárgyaló festése
10.1. Ügyelet és takarítás dokumentum töltése
Tóth Levente megkérte a GHK tagjait, hogy vezessék az iroda rendszeres takarításának a
beosztása céljából létrehozott táblázatot.
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10.2. Festés leszervezése
Tóth Levente javasolta, hogy a közeljövőben történjen meg az iroda festése.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy ellenőrizzék a közös tudástárba feltöltött
személyes adataikat.

10. GSZK beszámoló
Kántor Tamás elmondta, hogy a GSZK jelenlegi elnöke elhagyja a Szakkollégium kötelékét.

11. ESZK beszámoló
Hegyi Bence elmondta, hogy várja a jelentkezőket az ESZK kapcsolattartó pozícióra.
Tóth Amanda elmondta, hogy Tímár-Geng Péter mandátumának megszűnésével
megüresedett a Kari Tudományos Bizottsági tag GHK által delegált pozíciója, valamint a
szintfelelős vezető poszt.
Csala Tas jelentkezett az előbbi Kari Tudományos Bizottsági delegált pozícióra.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy titkos szavazás útján szavazzanak, hogy
támogatják-e Csala Tas jelentkezését a Kari Tudományos Bizottságban betöltött szerepre?
A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett titkos szavazás útján elfogadta a
javaslatot.
(GHK-016/II./2018-2019. számú határozat)

Okolicsányi Péter jelentkezett az szintfelelős vezető posztra.
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy titkos szavazás útján szavazzanak, hogy
támogatják-e Okolicsányi Péter jelentkezését a szintfelelős vezető posztra?
A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett titkos szavazás útján elfogadta a
javaslatot.
(GHK-017/II./2018-2019. számú határozat)

12. Egyebek
Tóth Amanda elmondta a következőket:



a VIK HK tagjaival történő közös vacsora időpontja csúszik.
az eredetileg szeptember 3-ára kiírt matematika szigorlat váratlan törlését követően a
Matematika Intézet újabb szigorlati alkalmat fog kiírni, mely várhatóan szeptember
közepén lesz esedékes.
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Tóth Amanda javasolta, hogy a BME Egyetemi Napokra történő tekintettel a következő
GHK ülés időpontja hétfőn 18:00-kor legyen.
A GHK többsége szóban támogatta a javaslatot.

Ülés vége: 23:11
A következő ülés várható időpontja: 2018. szeptember 10. (hétfő) 18:00
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 4.

………………………..…………..
Tóth Ákos
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

………………………..…………..
Tóth Amanda
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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