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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 18-án tartott rendes
üléséről
Képviselő neve
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb
Az ülés vendégei: Gergely Dániel (Számítástechnikai Szakosztály vezető), Bartos Ágoston
(Számítástechnikai Szakosztály leköszönő vezetője), Langó István (Orvostechnika Szakosztály
vezető), Kemény Alexandra (Orvostechnika Szakosztály leköszönő vezetője), Kovalovszki Máté
(GHK alumni), Nagy Edit (GHK alumni) és Perger Dávid (GHK alumni)
Az ülést Tóth Amanda távollétében Heszler András, a GHK alelnöke vezeti.

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 előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Öntevékeny köri változások
1.1. A Számítástechnikai Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása
1.2. Az Orvostechnika Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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2.

EHK beszámoló
2.1.

3.

Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (szeptember 13-i)

Vezetői beszámoló
Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 11-i és szeptember 18-i)
3.1.

4.

Tanulmányi Bizottság
4.1.

5.

Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv állása

Kollégiumi Bizottság
5.1.

Várólista állása

5.2.

Felújítások a Vásárhelyi Pál Kollégiumban

5.3.

Szintfelelősi pályázat kiírása

6.

Ösztöndíj Bizottság
6.1.

7.

A 2017/18. tanév tavaszi féléves normatívájának elszámolása

Szociális Bizottság
7.1.

8.

Szenátus Szociális Bizottság napirendi pontjai és helyettesítés

Gazdasági Bizottság
8.1.

Öntevékeny körök előadói ajándékigénylései a 2018/19. tanév öszi félévére vonatkozóan

8.2.

Öntevékeny körök nyomtatási igényei a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozóan

8.3.

24 órás focibajnokság költségvetése

9.

Rendezvény Bizottság
9.1.

Kollégistaavató időpontjának meghatározása

9.2.

Egyebek

10.

PR Bizottság

10.1.
11.

Beszámoló a 2018. évi Nyílt Nap szervezésének állásáról

Iroda

11.1.

Hallgatói Irodával kapcsolatos aktualitások

12.

Sport

13.

Külügy

14.

Egyebek

Heszler András megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal
kerüljön megtartásra?
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
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(GHK-023/IV./2018-2019. számú határozat)

1. Öntevékeny köri változások
1.1. A Számítástechnikai Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása

Bartos Ágoston elmondta, hogy a technikai nehézségek ellenére úgy érzi, sikerült a Szakosztálynak
megbirkózni az utóbbi időszak feladataival. Meg van elégedve a csapat összetételével, és nyugodt
szívvel ruházza át a vezetőség terheit.

Gergely Dániel elmondta, hogy hasonló szellemiségben szeretné vezetni a Szakosztályt, mint a
leköszönő vezető.

Heszler András megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Gergely Dánielnek.
Heszler András megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Gergely Dániel legyen a
Számítástechnikai Szakosztály új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-024/IV./2018-2019. számú határozat)
1.2. Az Orvostechnika Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan
megválasztott vezető bemutatkozása

Kemény Alexandra elmondta, hogy hasonlóképp érez a vezetői pozíció elhagyását illetően, mint
Bartos Ágoston. Úgy érzi, egy jól működő Szakosztály vezetését ruházza át utódjára. A Szakosztály
korábbi időszakában a vezetőség köreiben is bővült a létszám. Főként a tudásátadáson volt a
hangsúly az utóbbi időben, mely meghozta az eredményét.

Langó István elmondta, hogy igyekszik megtartani azokat az értékeket és érdemeket, melyeket
korábban tudhatott magáévá a Szakosztály, szeretné tovább vinni az eddigi színvonalat. Igyekszik
továbbá növelni a Szakosztály projektjeinek a számát, valamint tovább építeni a jó kapcsolatot a
Tanszékkel.

Kántor Tamás megkérdezte, hogy hány főt számlál jelenleg az Orvostechnika Szakosztály?
Kemény Alexandra válaszolt, miszerint 21 próbás tag, 23 aktív és még sok mentor tagja van a
Szakosztálynak.

Heszler András megkérdezte, hogy miben rejlik a siker, a nagy létszámú próbást tekintve?
Kemény Alexandra elmondta, hogy igyekeznek kisebb projektekkel megbízni az új tagokat,
azonban semmi komolyabb kötelezettség nem terheli őket. Így érezhetik, hogy fontos tagjai a
közösségnek, azonban bármikor távozhatnak, ha szeretnének.

Szili Ákos megkérdezte, hogy milyen a kapcsolat az Anyagtudomány és Technológia Tanszékkel.
Kemény Alexandra azt válaszolta, hogy elég jó.
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

4 / 10. oldal

Heszler András megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Langó Istvánnak.
Bartos Ágoston, Gergely Dániel, Kemény Alexandra és Langó István elhagyták az ülést.
(20:17)

Heszler András megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Langó István legyen az Orvostechnika
Szakosztály új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-025/IV./2018-2019. számú határozat)

Csala Tas megérkezett az ülésre. (20:19)

2. EHK beszámoló
2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (szeptember 13-i)

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket:














Vezetői értekezleten volt R. Nagy Tibor Endre (EHK elnök).
Az Educatio kiállításon előadást fog tartani a BME.
A 0. matematika szintfelmérő zárthelyi eredménye miatt több Kar is felszólalt, köztük a
VIK is.
A Rektori Tanács elmarad.
A Vásárhelyi Pál Kollégiumba történő beköltözés még továbbra sem zökkenőmentes.
A BME-re szeptemberben 5560 fő iratkozott be rendes felvételi eljárással.
A BME Egyetemi Napok rendezvény után nagyon sok szemét maradt, melyért főként az
ELTE szólalt fel.
Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése kérdőív jelenlegi formáját továbbra is sok
kritika éri, így felülvizsgálaton esik át egy külsős szakértő által.
Az EHK ülésen Suhajda Richárd elmondta, hogy a BME Önkéntes Nap a szervezés
előrehaladott fázisában áll, a BME Sportnappal ellentétben. Ezt Szili Ákos és Lukács
Bálint is megerősítették.
Lezajlottak a kollégiumi Hallgatói Jogorvoslati Bizottság eljárások.
Sok hallgatónak nincs elfogadva a KBM.
Egységes Szociális Rendszert érintő reform várható.

Kovalovszki Máté, Nagy Edit, Perger Dávid és Tóth Amanda megérkeztek az ülésre. (20:31)
Heszler András átadta az ülés vezetését Tóth Amandának. (20:31)
Tóth Amanda elmondta, hogy Krisztián Dávid készített egy évértékelő összeállítást az elmúlt két
év fontosabb történéseiről. Kovalovszki Máté és Nagy Edit ezt a Képviselet által átélt
tapasztalatokkal kiegészítve adja elő a GHK tagjai számára.
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Kovalovszki Máté elmondta, hogy az ötlet onnan származik, hogy a VBK HK köreiben is volt
egy hasonló előadás, melyet pozitívan fogadtak az ottani Képviselők, lévén, hogy ott is sok az új
tag. Továbbá megkérte Kántor Tamást, hogy egészítse ki a beszámolót, amennyiben szükségesnek
találja.
A GHK tagjai az előadókkal közösen megtárgyalták az elhangzottakat.

Nagy Edit elmondta, hogy közeleg a Tanácsadó Testület tagjainak újraválasztása.
Kovalovszki Máté, Nagy Edit és Perger Dávid elhagyták az ülést. (21:30)

3. Vezetői beszámoló
3.1. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 11-i és szeptember 18-i)

Tóth Amanda elmondta, a következőket:


Kellene még egy segítő a Diplomaátadó ünnepségre. Bányász Gáspár elvállalta a feladatot.




0. matematika szintfelmérő zárthelyi 59%-os sikertelenségi aránnyal zárult egyetemi szinten.
A Kancellária hivatalában félrekommunikálták az egyetemi termek kiadását. Az
Épületgépész Napok alkalmával véletlenül kiadták az aulát a rendezvénynek, a Nyílt Nap
ideje alatt.



Az eredetileg szeptember 3-ra meghirdetett, majd törölt matematika szigorlat helyett új
időpontot írt ki a Matematika Intézet szeptember 28-ra.
A K150 terem felújítása folyamatban van.
A PR céllal készült fabatkák elkészítésének terhe többé már nem a GHK-t terheli.
Az Aud.Max. terem le lett foglalva a GHK Tisztújító Fórumának idejére.





4. Tanulmányi Bizottság
4.1. Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv állása

Tóth Ákos elmondta, hogy a TTT kapcsán zajlik az egyes tanszékektől kapott adatok összegzése.
A következő lépés az, hogy a Neptun rendszerbe importálható formába legyen alakítva az
összegyűjtött adathalmaz, majd napokra bontott, naptár alakra kell rendezni. Ezután megkezdődhet
az egyes ütközésekre, és a TVSZ szerinti megfeleltetés érvényesítésére meghozott módosításokra a
javaslattétel.
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5. Kollégiumi Bizottság
5.1. Várólista állása

Okolicsányi Péter Keve beszámolt a várólistán lévő hallgatók kiértesítésének és az üres kollégiumi
férőhelyek töltésének állásáról.
5.2. Felújítások a Vásárhelyi Pál Kollégiumban

Okolicsányi Péter elmondta, hogy továbbra is bizonytalan a beköltözők helyzete, viszont a hírek
szerint a hétvégén már költözhetnek a hallgatók. Azonban a szobabeosztás terén jelentkezett
újabban probléma, mert több gépész hallgató számára fenntartott szobát már más karok hallgatói
foglaltak el. A Kancellária Kollégiumok Igazgatóság nem vette észre a hibát, így a gondnokok lettek
értesítve, hogy intézkedjenek. A várólistáról 50 fő kapott szállást a Vásárhelyi Pál Kollégiumban.
5.3. Szintfelelősi pályázat kiírása

Okolicsányi Péter elmondta, hogy nem adott le elég ember pályázatot, így az lesz a legjobb, ha
bizonyos személyek több szint gondozását is megkapják. A harmadik emelettől felfelé mindenhová
érkezett olyan pályázó, aki az adott szintet első helyen jelölte meg.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Okolicsányi Péter Keve által bemutatott
javaslatot a Kármán Tódor Kollégium szintfelelősire vonatkozóan?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-026/IV./2018-2019. számú határozat)

6. Ösztöndíj Bizottság
6.1. A 2017/18. tanév tavaszi féléves normatívájának elszámolása

Kántor Tamás elmondta, hogy az előző félévben ösztöndíjak formájában kiutalt hallgatói
normatíva összege hibásan került leszűrésre. A hiba várhatóan korrigálva lesz.

7. Szociális Bizottság
7.1. Szenátus Szociális Bizottság napirendi pontjai és helyettesítés

Czavalinga Dénes elmondta, hogy szerdán esedékes a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok
végleges eredményének meghatározása. Elmondta, hogy személyes érintettség miatt nem tud részt
venni az ülésen.

Tóth Amanda felkérte Bányász Gáspárt, hogy helyettesítse Czavalinga Dénest.
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Bányász Gáspár elfogadta a felkérést
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Szenátus Szociális Bizottság következő
ülésén, amikor a Rendszeres szociális ösztöndíj végeredményét határozzák meg, Czavalinga
Dénest Bányász Gáspár helyettesítse?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-027/IV./2018-2019. számú határozat)

Czavalinga Dénes megkérdezte a GHK tagjait, hogy mi legyen a GHK egységes képviselendő
álláspontja végeredmény meghatározásának alkalmával? A GHK megvitatta a javaslatokat és közös
álláspont született.

Okolicsányi Péter elhagyta az ülést. (21:42)
Bányász Gáspár elmondta, hogy értékelni fogja, a szociális pályázatot bíráló képviselők munkáját.

8. Gazdasági Bizottság
8.1. Öntevékeny körök előadói ajándékigénylései a 2018/19. tanév öszi félévére
vonatkozóan

Szili Ákos ismertette az előadói borokra érkezett igényeket. Elmondta, hogy az előző félévben túl
sok igénylés érkezett előadói ajándékok tekintetében, így maradtak fel nem használt tételek.
Javasolta, hogy az új igények elfogadásakor ezt a tényt vegye számításba a GHK.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Szili Ákos javaslatát az előadói
ajándékigényekre vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-028/IV./2018-2019. számú határozat)
8.2. Öntevékeny körök nyomtatási igényei a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozóan

Szili Ákos ismertette az öntevékeny körök őszi félévre vonatkozó nyomtatási igényeit. Kifejtette
az igénylések részleteit, majd elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium brossúra igénylését nem
támogatná a Szakkollégium által vázolt formában.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Szili Ákos javaslatát a nyomtatási igényekre
vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-029/IV./2018-2019. számú határozat)
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8.3. 24 órás focibajnokság költségvetése

Szili Ákos elmondta, hogy a Gépész Sportszakosztály szeretne 24 órás focibajnokságot szervezni.
Ezt a sportnormatíva keretből lehetne támogatni.

Szili Ákos ismertette a költségvetési tervezetet.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 24 órás focibajnokság költségvetés tervezetét a
bemutatott javaslat szerint?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-030/IV./2018-2019. számú határozat)

9. Rendezvény Bizottság
Lukács Bálint elmondta, hogy a BME postaszolgálata késedelmes fizetési értesítést szeretne átadni
neki, mely nem őt terheli. Tóth Amanda elmondta, hogy nem sokára egyeztetni fog a Gépészkar
gazdasági dékánhelyettesével, vele rendeződhet a helyzet.
9.1. Kollégistaavató időpontjának meghatározása

Lukács Bálint elmondta, hogy a NagyKoncert Aréna show a Kollégistaavató rendezvény tervezett
idejére esik. Kántor Tamás javasolta, hogy ne szervezzék a Kollégistaavatót a NagyKoncert
idejére. Kántor Tamás és Szili Ákos egyértelműen kijelentették, hogy nem támogatják, hogy a
Kollégistaavató rendezvény szeptember 27-én, a NagyKoncert Aréna estéjén kerüljön
megrendezésre.
A GHK közösen az október 11-e időpontot tűzte ki a Kollégistaavató rendezvény új időpontjaként.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kollégistaavató rendezvény időpontja
október 11. legyen?
A GHK 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-031/IV./2018-2019. számú határozat)
9.2. Egyebek

Tóth Amanda megkérdezte, hogy az Egyetempolgári ismeretek előadássorozat hogy halad?
Gulácsi Balázs elmondta, hogy jól. Czavalinga Dénes megkérdezte, hogy idén szükséges-e, hogy
a GHK tagjai is közreműködjenek az Egyetempolgári ismeretek előadásain? Gulácsi Balázs azt
válaszolta, hogy nem. A tavalyi évben is csak kevesen voltak a GHK tagjai közül, akik érdeklődtek
iránta. Heszler András javasolta, hogy nem kötelező jelleggel lehessen a GHK tagjainak is
megjelenni az Egyetempolgári ismeretek foglalkozásain. Tóth Ákos javasolta, hogy a Tisztújítás
után újonnan bekerülő Képviselőket lehetne különösen bátorítani, hogy vegyenek részt rajtuk.

Lukács Bálint megkérdezte, hogy a Kari Rendezvény Bizottság köreibe történő jelentkezés
határidejét meg lehetne-e hosszabbítani? Tóth Amanda azt válaszolta, hogy igen.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
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10. PR Bizottság
10.1.

Beszámoló a 2018. évi Nyílt Nap szervezésének állásáról

Csala Tas elmondta, hogy Ureczki Ágnes felküldte a legutóbbi Nyílt Napi megbeszélés
beszámolóját a GHK belső levelezőlistájára.

11. Iroda
11.1.

Hallgatói Irodával kapcsolatos aktualitások

Tepfenhart Bence megjegyezte, hogy a tárgyalóban található falióra nem működik.
Czavalinga Dénes megkérte a GHK tagjait, hogy töltsék ki az iroda takarításának beosztását,
valamint megkérte Tóth Leventét, hogy rendszeresen tájékoztassa az aktuális felelősöket.
Kántor Tamás megkérte a képviselőket, hogy az iroda kulccsal nyíló ajtói ne maradjanak nyitva
távozás után.

12. Sport
Bányász Gáspár javasolta, hogy legyen frissítve a GHK rendszeres sportolási lehetőségét illetően
a kulcsfelvételre jogosultak listája. Tóth Amanda elmondta, hogy a holnapi nap folyamán frissülni
fognak a listák.

13. Külügy
Heszler András elmondta, hogy az EHK új külügyi referense összehívott egy találkozót a kari
külügyi referensek részére, melyen az Erasmus Iroda és Erasmus pályázat volt a fő téma. A
találkozón a VIK képviselőin kívül minden karról jelen voltak.

14. Egyebek
Kántor Tamás elmondta, hogy az Alakítástechnika, Gyártás, és Polimertechnika Szakosztályoktól,
valamint a KÖRET-től szükség van a jelenlegi tagok listájára.

Lukács Bálint elmondta, hogy az SZMSZ ügyében Lovas Levente felkereste, hogy a Kármán
Stúdió Szabályzatát nem találja.

Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a Számítástechnikai Szakosztály eszközbeszerzéséről tud-e
valamit a GHK? Kántor Tamás elmondta, hogy nem.
Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a GHK Tisztújítására történő jelentkezésről lehet-e már tudni
valamit? Tóth Amanda elmondta, hogy 16 jelentkező adta le pályázatát. Ebből 11 jelenleg is
Hallgatói Képviselő.
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Szili Ákos megkérdezte, hogy ebben a ciklusban a GHK-nak szándékában áll-e pályázatot kiírni
tanácskozási jogú posztokra tavasszal? Tóth Amanda elmondta, hogy igen.
Tóth Amanda beszámolt, hogy 6 fő volt jelen a legutóbbi Gólyatanács foglalkozáson. Összesen 9
hallgató jelentkezett, és jó lenne, ha már tavasszal be lehetne vonni őket a Képviselet munkájába.

Kántor Tamás emlékeztette a GHK tagjait, hogy jövő hét hétfőn Tisztújító Fórum lesz az
Aud.Max. teremben 18:00-kor. Az alakuló ülés pedig október 2-án esedékes 20:10-kor. Elmondta
továbbá, hogy a jelenlegi gólyatanácsosokat is fel lehetne vezetni a Tisztújítás szavazólapjaira a
szociális bírálói jogosultság elnyerése érdekében, amennyiben a Gólyatanács tagjai szeretnének
jelentkezni szociális pályázat bírálónak. Bányász Gáspár támogatta a javaslatot.

Kántor Tamás elmondta, hogy a KÁTÉ a választási különszámot a mai nap folyamán véglegesíti.
Ülés vége: 22:28
A következő ülés várható időpontja: 2018. szeptember 25. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb

Kelt: Budapest, 2018. október 2.

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