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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 10-én tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Mandátum

Jelen

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

Korábban
távozott

Kimentést
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Ülés kezdete: 18:00
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb
Az ülést Tóth Amanda távollétében Heszler András, a GHK alelnöke nyitotta meg.

Heszler András 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.

Heszler András felkérte Tóth Ákost az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a felkérést.
Heszler András megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés emlékeztetővezetője Tóth Ákos legyen?
A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-018/III./2018-2019. számú határozat)

Heszler András előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Vezetői beszámoló
1.1.

2.

Egyebek

EHK beszámoló
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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

2 / 6. oldal

2.1.

Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

2.2.

Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (szeptember 6-i)

3.

Vezetői beszámoló
3.1.

Képviselői mandátum felvétele

3.2.

Emlékeztetővezető választás

3.3.

Sportreferens választás

3.4.

Utánpótlásképzés-felelős választás

3.5.

Gólyatanács megvitatása

3.6.

Tisztújító Szavazás aktualitásai

4.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
4.1.

5.

Tanulmányi teljesítményértékelési terv

Szociális bizottság
5.1.

6.

Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok jelenlegi állásáról

Iroda
6.1.

Irodai hibák

7.

GSZK beszámoló

8.

Egyebek

Heszler András megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal
kerüljön megtartásra?
A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-019/III./2018-2019. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1. Egyebek

Heszler András elmondta:


az utánpótlásképző tisztség helyzete később lesz megvitatva,



a holnapi nap folyamán nyílt fórumot tart a GHK a KTK aulájában a hallgatók számára.

Lukács Bálint javasolta, hogy minden, a GHK fórumon jelen lévő bizottságvezető mondja el
néhány szóban a bizottságának a feladatkörét.

Heszler András elmondta, hogy a Kar vezetősége által megbízott fabatkák elkészítését befejezte.
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2. EHK beszámoló
Tóth Amanda és Kántor Tamás megérkezett az ülésre: 18:11.
2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

Szili Ákos elmondta a következőket:



Beszámolt az EHK alakuló ülésén kiosztott posztokról.
Elmondta, hogy megválasztották gazdasági referensnek.

2.2. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (szeptember 6-i)

Szili Ákos elmondta a következőket:



Lesz új szélcsatorna az Egyetemen, bár a végleges helyszín még nem letisztázott.
Brazil delegáció érkezik a BME-re.





4790 felvett hallgató közül 369 nem jelentkezett be aktív félévre.
Az OHV kérdőív átvilágításra kerül.
Az ingyenes vendégéjszakák időpontjait továbbítani kell az EHK felé.

Okolicsányi Péter megérkezett: 18:26.
Szili Ákos folytatta:






A szociális pályázatok ügyében sok panasz érkezik a leadási határidő után.
A sportnormatíva felhasználásával kapcsolatos szabályok jövőre ismét változni
fognak.
A sporttermek igénylésére leadott pályázatok el lettek bírálva.
Lesz külügyi börze az Egyetemen.
R. Nagy Tibor Endre hivatalosan is felkérte Török Lilit a GHK Tisztújító
Szavazás Szavazási Bizottságának az elnöki posztjára, amit az EHK egyhangúlag
támogatott.

3. Vezetői beszámoló
Tóth Amanda elmondta, hogy az előző GHK ülés óta nem volt Dékáni Tanács.
3.1. Képviselői mandátum felvétele

Tóth Amanda megkérdezte a GHK 2017. évi Tisztújításának eredménye alapján, a
szavazatszámok szerint sorban következő hallgatót, Bányász Gáspárt, hogy kíván-e élni képviselői
mandátumával? Bányász Gáspár felvette a mandátumát.
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3.2. Emlékeztetővezető választás

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki szeretne jelentkezni az emlékeztetővezetői posztra?
Tóth Ákos jelentkezett.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a GHK emlékeztetővezetője Tóth Ákos
legyen?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-020/III./2018-2019. számú határozat)
3.3. Sportreferens választás
Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki szeretne jelentkezni a sportreferensi posztra? Gulácsi
Balázs jelentkezett a posztra.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a GHK sportreferense Gulácsi Balázs
legyen?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-021/III./2018-2019. számú határozat)
3.4. Utánpótlásképzés-felelős választás
Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki szeretne jelentkezni az utánpótlásképzés-felelős
posztra? Kántor Tamás jelentkezett a posztra, és elmondta, hogy a tervei szerint Tóth Amanda
és Szili Ákos segítségével vezetné a Gólyatanácsot.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a GHK utánpótlásképzés-felelőse Kántor
Tamás legyen az ismertetett tervek mellett?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-022/III./2018-2019. számú határozat)
3.5. Gólyatanács megvitatása

Kántor Tamás javasolta, hogy a Gólyatanácsba történő jelentkezés határidejét terjesszék ki a hét
végéig. Tóth Amanda javasolta, hogy péntekig legyen kiterjesztve a határidő. Heszler András
javasolta, hogy egyes tanórákon lehetne hirdetni a Gólyatanács foglalkozásokat, illetve több
fórumot kellene találni, ahol eljut annak a híre a hallgatókhoz.
3.6. Tisztújító Szavazás aktualitásai

Tóth Amanda megkérdezte, hogy hogyan áll a KÁTÉ választási különszáma? Szili Ákos
beszámolt a választási különszám jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy másfél hét múlva lesz
szerződés a nyomdával, akkorra a különszám is megjelenik.
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Gulácsi Balázs megkérdezte, a GHK tagjainak van-e igénye arra, hogy papír alapon is megjelenjen
a különszám? A GHK tagjai egységesen a papír alapú különszám megjelenését támogatták

4. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
4.1. Tanulmányi teljesítményértékelési terv

Tóth Ákos elmondta, hogy a tanulmányi teljesítményértékelési terv még nincs kész, legalább egy
hétre lesz még szükség, hogy elkészüljön.

5. Szociális bizottság
5.1. Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok jelenlegi állásáról

Bányász Gáspár és Czavalinga Dénes elmondták a következőket:



Beszámoltak a szociális pályázatok jelenlegi helyzetéről.
A bírálási időszak a következő napon délben zárul.

6. Iroda
6.1. Irodai hibák

Okolicsányi Péter elmondta, hogy a tárgyalóban a falióra nem működik.

7. GSZK beszámoló
Kántor Tamás elmondta, hogy egyhangúlag meg lettek választva a Gépész Szakkollégium új
vezetőségi tagjai. Az elnök Tóth Bence lett, míg a két alelnöke Kaszás Ádám és Zsiros Ádám
lettek.

8. Egyebek
Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy lehetőségeihez mérten mindenki igyekezzen
megjelenni a holnapi GHK kerekasztal beszélgetésen.

Csala Tas elmondta, hogy a kölcsönadott padokat visszavette.
Tóth Amanda javasolta, hogy az egyes rendezvények után legyen egy leltár, melyben az eszközök
állapota lesz feltüntetve. A leltárak készítését Czavalinga Dénes és Tóth Levente vállalták el.
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Gulácsi Balázs javasolta, hogy legyen bevezetve egy projektmenedzsment rendszer, melyben egy
külön erre a célra megbízott személy kíséri figyelemmel a GHK tagok egyes projektjeinek az
állapotát.

Tóth Ákos kérte Heszler Andrást és Gulácsi Balázst, hogy az Egyetempolgári ismeretek
előadássorozat alkalmával kibérlendő termek igényét közvetítsék a felelős oktatónak.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy az Egyetempolgári ismeretek előadássorozaton a gólya hallgatók
teljesítményét tankör, vagy a gólyatábori körzetek alapján honorálják? A GHK tagjainak többsége
a tankör szintű jutalmazás mellett szavazott verbálisan.
Ülés vége: 19:24.
A következő ülés várható időpontja: 2018. szeptember 18. (kedd) 20:10.
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 10.

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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

………………………..…………..
Tóth Amanda
elnök
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