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1. Adatok
Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., 919. terem
Az ülésen jelenlévők:
EHK elnök:


R. Nagy Tibor Endre

Mandátumot szerzett tagok:













Bányász Gáspár
Czavalinga Dénes
Farkas Szidónia
Gulácsi Balázs
Kántor Tamás
Kovács Eszter Gizella
Lukács Bálint
Okolicsányi Péter Keve
Szénási András
Szenka József
Szili Ákos
Tóth Ákos
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Tóth Amanda
Tóth Levente

Vendégek:



Kun Péter
Richter Kristóf

R. Nagy Tibor Endre üdvözölt mindenkit, gratulált a mandátumot szerzett személyeknek.

2. Emlékeztetővezető választás
R. Nagy Tibor Endre felkérte Kántor Tamást az alakuló ülés emlékeztetőjének vezetésére.
Kántor Tamás elfogadta a felkérést.
R. Nagy Tibor Endre megkérdezte, ki támogatja, hogy az alakuló ülés emlékeztetővezetője
Kántor Tamás legyen?
A GHK titkos szavazáson 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-040/VIII./2018-2019. számú határozat)

3. Elnökválasztás
R. Nagy Tibor Endre ismertette az elnökválasztás menetét. A GHK elnöki posztjára egy pályázat
érkezett be Tóth Amandától. Elmondta, hogy mindenki előzetesen megismerhette a pályázat
tartalmát a GHK honlapján.
3.1. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.
Tóth Amanda elhagyta a termet. (20:19)
3.2.Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében.

Tóth Amanda visszatért a terembe. (20:20)
3.3.Szavazás
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta
a GHK elnökének.
(GHK-041/VIII./2018-2019. számú határozat)

R. Nagy Tibor Endre átadta az alakuló ülés levezetését Tóth Amandának.
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Tóth Amanda bejelentette, hogy a szavazás eredménye értelmében KHK tisztségviselői (elnöki)
mandátumot szerzett, amely összeférhetetlen a KHK képviselői mandátummal (BME HÖK ASZ
5. § (4) bekezdés), ennek megfelelően lemond KHK képviselői mandátumáról. KHK képviselői
mandátumot a tisztújításon megszerzett szavazatszámok szerinti sorrendben következő induló,
Kun Péter kapott ezáltal.

4. Nyilatkozat a mandátumról
4.1. Mandátum elfogadása

Tóth Amanda kérte, hogy a jelen lévők 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 Tóth Amanda megkérdezte a mandátumot szerzett személyeket, hogy kívánnak-e élni
mandátumukkal.
Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy kíván élni mandátumával.

5. EHK-delegáltak választása
EHK-delegált posztra pályázatot adtak le: Kántor Tamás és Szili Ákos.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
5.1. Pályázatok ismertetése

Szili Ákos elmondta, hogy hasonló okok miatt jelentkezett, mint néhány hónappal ezelőtt.
Elmondta, hogy egyetemi szinten is fontos a gépészkari hallgatók képviselete. Az elmúlt két
hónapban úgy gondolja, sikerült megállnia a helyét az EHK-ban, augusztus vége óta ő tölti be az
EHK gazdasági referens pozícióját. Amennyiben van kérdése a jelen lévőknek, szívesen válaszol.

Kántor Tamás elmondta, hogy az EHK-ban nagyon fontos, hogy a gépész érdekek
érvényesüljenek, hiszen az Egyetemen most is jelentős átalakulások zajlanak: szociális rendszer és
ösztöndíj fejlesztés, TJSZ átalakítás, illetve az éppen elindult gazdasági megújulás. Ezen
területekben szeretné elérni, hogy a gépészeknek megfelelő rendszer jöjjön létre.
5.2.Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében.

Kántor Tamás átadta a jegyzőkönyv vezetését Gulácsi Balázsnak. (20:23)
Kántor Tamás és Szili Ákos elhagyta a termet. (20:23)
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5.3.Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek távollétében.

Kántor Tamás és Szili Ákos visszatért a terembe. (20:24)
Kántor Tamás visszavette a jegyzőkönyv vezetését. (20:24)
5.4.Szavazás
A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:



Kántor Tamás: 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Szili Ákos: 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
(GHK-042/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében az EHK-delegáltak Kántor Tamás és Szili Ákos lettek.

6. Tanácskozási jogú tagok választása
6.1. Tanácskozási jogú tagok számának meghatározása

Tóth Amanda javasolta, hogy 1 fő tanácskozási jogú tagot válasszon a GHK. Egyéb javaslat nem
érkezett
6.1.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-043/VIII./2018-2019. számú határozat)
6.2.Pályázatok ismertetése
Tanácskozási jogú tagságra pályázatot adott le Richter Kristóf.

Richter Kristóf elmondta, hogy sajnos nem sikerült mandátumot szereznie. Ennek ellenére a
KRB-ben szerzett két éves tapasztalatait kamatoztatni tudná a GHK-ban, és igyekszik majd
hasznos tagja lenni a Képviseletnek, amennyiben megtisztelik a bizalmukkal.
6.3.Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Richter Kristóf elhagyta a termet. (20:27)
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6.4.Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lukács Bálint elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt az ő irányításával dolgozott a KRB-ben.
Felelősségteljes embernek ismerte meg, aki valóban képes lenne segíteni a HK munkáját. Kérte,
hogy támogassák a jelöltet.

Tóth Amanda elmondta, hogy bár kevésbé ismeri a jelöltet, de megbízhatónak gondolja. Kevés
volt idén a jelentkező, és a 15 mandátumot szerzett tag mellett mindenképp szükség van még
segítségre. Ezen indokok miatt ő is támogatja a jelentkezőt.

Richter Kristóf visszatért a terembe. (20:29)
6.5.Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Richter Kristófot
választotta a GHK tanácskozási jogú tagjának.
(GHK-044/VIII./2018-2019. számú határozat)

7. GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletének aláírása
A GPK HÖK SZMSZ 7. § (12) bekezdése értelmében a mandátumot szerzett és tanácskozási jogú
tagoknak kötelességük aláírni a GPK HÖK SZMSZ 1. számú mellékletében megfogalmazott Etikai
szabályzatot. Ezen kötelességének minden tag eleget tett a helyszínen.

8. Alelnökök választása
8.1. Jelölés

Tóth Amanda az elnöki pályázatában is írta, hogy két alelnököt szeretne. Ennek megfelelően
Gulácsi Balázst és Lukács Bálintot jelölte, akik elfogadták a jelölést.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
8.2.Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelöltek jelenlétében.

Gulácsi Balázs és Lukács Bálint elhagyta a termet. (20:34)
8.3.Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Szili Ákos főként az újonnan bekerült képviselők kedvéért elmondta, hogy amit az elmúlt
időszakban problémákat látott a Képviselet működésében, azt a két alelnökkel működő rendszer

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

10 / 29. oldal

feltehetően kiküszöböli majd. Az operatív szervezetirányítása teendőkben is nagy segítség lesz a két
alelnök.

Tóth Amanda elmondta, hogy mindkét jelöltet nagyon megbízható, nagy munkabírású
képviselőnek ismerte meg.

Gulácsi Balázs és Lukács Bálint visszatért a terembe. (20:36)
8.4.Szavazás
A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:



Gulácsi Balázs: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Lukács Bálint: 12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás
(GHK-045/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében a GHK alelnökei Gulácsi Balázs és Lukács Báint lettek.

9. Bizottságvezetők és referensek választása
9.1. Tanulmányi és oktatási referens és Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető
9.1.1. Tanulmányi és oktatási referens
Tanulmányi és oktatási referens posztra pályázatot adott le: Tóth Ákos.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.1.1.1.

Pályázatok ismertetése

Tóth Ákos elmondta, hogy már 5. féléve Hallgatói Képviselő, és már negyedik féléve jelentkezik a
Tanulmányi és Oktatási Bizottság élére. Sok tapasztalatot szerzett ezen idő alatt, főleg a hallgatói
kérdések megválaszolása terén. Ezen felül a kari vezetőkkel, oktatókkal is sikerült jó kapcsolatot
kialakítania, ami hasznára válhat oktatási referensként. Célja, hogy az eddig jól működő
módszereket megtartsa, szeretne gyorsítani a folyamatokon. Előző félévekben ketten látták el a
feladatok nagy részét, ebben a félévben szeretné bővíteni a Bizottságot. Szeretné, hogy egy
csapatként működve gyorsabban, hatékonyabban tudják elvégezni a felmerülő feladatokat.
9.1.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Tóth Ákos elhagyta a termet. (20:43)
9.1.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Kántor Tamás kérte a Képviselet tagjait, hogy amennyiben megszavazzák Tóth Ákost, segítsék a
munkáját, hiszen hatalmas feladatot kell ellátnia, ami egy személynek problémákat okozhat.
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Tóth Amanda elmondta, hogy bár eddig két fő látta el a Bizottság feladatait, még így sem
működött optimálisan a Bizottság. Most egyedül még nehezebb feladata lesz, kérte a Képviselet
tagjait, hogy mindenképp segítsék a referens munkáját, hiszen az MSc felülvizsgálattal is rengeteg
teendő lesz a félév sroán.

Tóth Ákos visszatért a terembe. (20:44)
9.1.1.4.

Szavazás

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Ákost választotta a
tanulmányi és oktatási referensnek.
(GHK-046/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.1.2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető

Tóth Amanda javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-047/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.2.Kollégiumi Bizottság vezető
Kollégiumi Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Okolicsányi Péter Keve.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.2.1. Pályázatok ismertetése

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy az elmúlt évben nem sikerült olyan jól megosztania a
feladatait, ahogy tervezte azt előzetesen. Ezen mindenképpen szeretne változtatni. Kérte, hogy akit
érdekel a kollégiumi terület, mindenképp csatlakozzon a Bizottsághoz. A tavaszi költözési időszak
gond nélkül lezajlott, ellenben a legutóbbi, őszi költözéssel kapcsolatban több probléma is
felmerült. A KI felelős személyei sem mindig voltak elérhetők, a költözési irányelvek sem készültek
el időre. Ezek rajta kívül álló okok miatt történtek, de mindenki számára kellemetlenséget okozott.
Az első évesek beköltözése különösen problémás volt, meglehetősen feszített tempóban zajlott.
Megköszönte azon képviselők, mentorok, KRB tagok munkáját, akik segítettek ekkor. A kényszer
kiköltöztetésekkel kapcsolatban is merültek fel problémák az Üzemeltetés részéről. A
kommunikációval kapcsolatban is voltak gondok, ezen a jövőben mindenképp javít.
Az elmúlt évben több fejlesztés is megvalósult. A kollégiumi GYIK a hallgatókban felmerülő
kérdések kb. 90 %-át megválaszolja. Több csatornán keresztül is visszajutott hozzá, hogy ez egy
különösen hasznos fejlesztés volt. Ennek a frissítése, bővítése folyamatosan zajlik.
A KFSZ-t a GDPR miatt szükséges lesz majd átalakítani. Az új szabályozás szerint a dékánnak is
jóvá kell hagynia, ami az egyébként is rövid határidőkkel működő rendszerbe még egy plusz lépcsőt
épít be. Érdemes lenne ezt általánosan megírni hosszabb távra, a határidőket pedig a pályázati
felhívásban rögzíteni félévente.
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A szintfelelősök feladatkörét nagy munka árán sikerült konkretizálni, a szintfelelős koordinátori
feladatot mindenképp szeretné tovább adni egy érdeklődőnek.
A költözési kérdőívek két alkalommal kerültek kiküldésre, ezt szeretné megtenni a jövőben is.
9.2.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Okolicsányi Péter Keve elhagyta a termet. (20:59)
9.2.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Kántor Tamás elmondta, hogy Okolicsányi Péter Keve nagyon jól vezette a Kollégiumi
Bizottságot, kérte a Képviselet tagjait, hogy továbbra is támogassák.

Szili Ákos megerősítette Kántor Tamás felszólalását. Egy éve látja Okolicsányi Péter Keve
munkáját, alapvető problémát nem látott, a korábban említett problémák nem az ő hibájából
alakultak ki.

Bányász Gáspár elmondta, hogy a Bizottságban többször dolgozott együtt a jelölttel. A
szintfelelősök koordinálását bár régóta szerette volna ledelegálni, nem volt rá jelentkező, így
kénytelen volt ellátni a feladatot. Elmondta, hogy teljes mértékben támogatja a jelöltet.

Tóth Amanda kiemelte, hogy Okolicsányi Péter Keve nem csak az alapvető, kötelező feladatait
látta el, de sok fejlesztési javaslata is volt, ami a GHK fejlődéséhez elengedhetetlen. Ilyen volt a
kollégiumi GYIK, a költözési kérdőív, a kerékpártároló szabályzat.

Okolicsányi Péter Keve visszatért a terembe. (21:01)
9.2.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Okolicsányi Péter Kevét
választotta a Kollégiumi Bizottság vezetőjének.
(GHK-048/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.3.Ösztöndíj referens és Ösztöndíj Bizottság vezető
9.3.1. Ösztöndíj referens
Ösztöndíj referens posztra pályázatot adott le: Tóth Levente.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.3.1.1.

Pályázatok ismertetése

Tóth Levente elmondta, hogy egy éven át volt Ösztöndíj Bizottság vezető, szeretné ezt a feladatot
továbbra is ellátni. Néhány elvárást támasztott önmagával szemben, amik főleg a kommunikáció
sebességének növelésére irányultak.
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9.3.1.2.

Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy az elmúlt évben Tóth Levente bizottságvezetői pozíciója mellett
ő töltötte be az ösztöndíj referensi posztot. Ezen egy év alatt fokozatosan sikerült átadnia a
feladatokat, megszerzett tapasztalatokat Tóth Leventének. Elmondta, hogy biztos benne, hogy
Tóth Levente egyedül is képes lesz ellátni ezen feladatokat, amennyiben az önmagával szemben
támasztott elvárásoknak eleget tesz.

Tóth Levente elhagyta a termet. (21:04)
9.3.1.3.

Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt távollétében.

Tóth Levente visszatért a terembe. (21:05)
9.3.1.4.

Szavazás

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Leventét választotta
az ösztöndíj referensnek.
(GHK-049/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.3.2. Ösztöndíj Bizottság vezető

Tóth Amanda javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-050/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.4.Szociális referens és Szociális Bizottság vezető
9.4.1. Szociális referens
Szociális referens posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.4.2. Pályázatok ismertetése

Bányász Gáspár elmondta, hogy személyes okok miatt nem volt lehetősége leadni pályázatot, de
szeretné összefoglalni az elmúlt egy évet. Mivel nem rendelkezett mandátummal, így eddig a
Szociális Bizottság vezetői posztot töltötte be, míg a szociális referens Czavalinga Dénes volt. Ez
a helyzet kezdetben több problémát is okozott. Az elmúlt év feladatait nem sikerült maradéktalanul
ellátni, aminek részben ő volt az okozója. Több hiányossága is volt mind tudásban, mind
rendelkezésre állásban. Ezeket a hibáit felismerte, ezekből tanult, így a következő évben a
megszerzett tapasztalatait felhasználva szeretne egy jobban működő Bizottságot, bírálói csapatot
kialakítani. Az egész HK hozzáállásában szeretne pozitív változást elérni és irányt mutatni, hogy a
következő bírálási időszakban több sikeres vizsgával rendelkező bírálója legyen a GHK-nak.
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A következő évre vonatkozó tervei közt szerepel, hogy a pályázat bírálási folyamatát szeretné
automatizálni annak érdekében, hogy a bírálás ütemezése kevésbé függjön a mindenkori szociális
referens személyétől. Szeretné az új bírálókat hamarabb bevonni a Bizottság munkájába. Már
egészen korán szeretné elkezdeni a bírálói vizsgára való felkészítést, ami a tavaszi HK tudásfelmérő
ZH-ra való felkészülésben is hasznos lehet.
Ezek mellett azért is szeretne szociális referens lenni, mert az új szociális rendszer fejlesztése most
kezdődött el igazán. Úgy gondolja, hogy mivel már sok egyeztetésen vett részt a témában, eleget
tud ahhoz, hogy az egész folyamat során megfelelően tudja képviselni a gépészkari hallgatók, illetve
a többi nagyobb kar érdekeit.
9.4.3. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy az elmúlt egy évben a Szociális Bizottság vezetése nem volt jó.
Sokszor nem volt időben elvégezve egy-egy feladat. A vezetők rendelkezésre állásával is voltak
problémák. Ezen okok miatt vannak fenntartásai Bányász Gáspárral kapcsolatban. Kérte
Bányász Gáspárt, hogy erre a jövő évben kiemelten figyeljen és próbáljon változtatni ezen.

Tóth Amanda elmondta, hogy a szociális pályázatok bírálása nagyon fontos terület a Képviseleten
belül. Ez egy olyan bizottság, ahol szinte az összes munka nagyon rövid időre koncentrálódik.
Emiatt abban a körülbelül kéthetes időszakban több emberre van szükség, mint a jelenlegi hat
bíráló. Ezért kiemelten kérte a Képviselet tagjait, hogy amennyiben lehetőségük van rá, mindenki
teljesítse a szociális bírálói vizsgát és vegye ki a részét a pályázatok elbírálásából.

Szili Ákos csatlakozott Kántor Tamás felszólalásához. Elmondta, hogy az utóbbi két bírálási
időszak rossz volt. Elmondta, hogy bár Bányász Gáspár elismerte, hogy nem volt még meg a kellő
tapasztalata, de ebben az esetben inkább kérdezzen, kérjen segítséget. Benne is merültek fel
kétségek Bányász Gáspárral szemben. Kérte Bányász Gáspárt, hogy próbálja meg fellendíteni a
Bizottságot. Amennyiben szeretne egy jó bírálói csapatot kialakítani, neki kell példát mutatnia,
hiszen ha ő sem veszi komolyan a feladatot, akkor nem várhatja el másoktól sem.

Bányász Gáspár elhagyta a termet. (21:15)
9.4.4. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Czavalinga Dénes elmondta, hogy a hibák jelentős része a kommunikáció hiányából fakadt.
Nyáron elmondta Bányász Gáspárnak, hogy ő már nem szeretné a következő időszakban
koordinálni a Bizottságot, esetleg segítő szerepben tudná elképzelni magát. Ezután azt látta, hogy
Bányász Gáspár összeszedte magát, és sikerült megtalálnia a motivációját a feladat ellátásában. Ő
is tudja támogatni, hogy folytassa a Bizottság vezetését.
Egy aggály merült fel benne, a szociális rendszer fejlesztése. Elmondta, hogy még nem látta azt,
hogy Bányász Gáspár kellő hangsúllyal tudja képviselni a Kar érdekeit. Kérte Szili Ákost és
Kántor Tamást, hogy segítsenek a fejlesztésben Bányász Gáspárnak. Elmondta továbbá, hogy
a közeljövőben még ő is részt fog venni a fejlesztéssel kapcsolatos megbeszéléseken.

Tóth Amanda elmondta, hogy szerinte minél magabiztosabb valaki a feladatai ellátásában, annál
jobban tudja képviselni a Kar érdekeit. Szerinte ez idővel majd ki fog alakulni Bányász Gáspár
esetében is.
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Szili Ákos elmondta, hogy amikor lelkes volt Bányász Gáspár, akkor jól csinálta a feladatok
ellátását, a Bizottság koordinálását.

Bányász Gáspár visszatért a terembe. (21:17)
9.4.5. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás és 1 érvénytelen szavazat mellett
Bányász Gáspárt választotta a szociális referensnek.
(GHK-051/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.4.6. Szociális Bizottság vezető

Tóth Amanda javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-052/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.5.Rendezvény Bizottság vezető
Rendezvény Bizottság vezetői posztra pályázatot adott le: Szénási András.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.5.1. Pályázatok ismertetése

Szénási András elmondta, hogy nagyon hosszú időn keresztül volt a KRB tagja, négy vagy öt
vezető irányítása alatt is dolgozott. Ezen idő alatt sikerült tanulnia az erősségekből és hibákból.
Május óta tagja a GHK-nak, ezért könnyebb dolga lesz, hiszen nem kell beletanulnia a GHK
működésébe, tud a rendezvények szervezésére koncentrálni. Az előző évekhez képest csak apróbb
módosításokat tervez a KRB működésében, a HK-n belül szeretné az eddig gazdasági
eredményeket megtartani.

Tóth Amanda kiegészítette, hogy a Rendezvény Bizottság ettől az évtől kezdődően átalakul. A
Bizottság 2 tagból fog állni, a vezetőből és a helyetteséből. A rendezvények operatív szervezését a
KRB fogja ellátni. Az RB feladata a nagyobb volumenű döntések meghozatala lesz. Ezen felül a
Rendezvény Bizottság vezető helyettese fogja a Nyílt Nap és Educatio kiállítással kapcsolatos
szervezési feladatokat ellátni.
9.5.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Szénási András elhagyta a termet. (21:22)
9.5.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lukács Bálint elmondta, hogy Szénási Andrással 2015 februárja óta szervez együtt
rendezvényeket. Tavaly bizottságvezetőként koordinálta a KRB-ben többek között Szénási
András munkáját is, majd május óta már képviselőként segítette a Gólyatábor és egyéb
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gólyaprogramok szervezését. Egy olyan embert ismert meg a jelölt személyében, aki maximálisan
el tudja majd látni a feladatait, így a maximális támogatását élvezi. Kérte a Képviselet tagjait, hogy
támogassák a munkája ellátása során.

Okolicsányi Péter Keve megkérdezte, hogy lesz-e elegendő ideje a rábízott feladatok ellátására.
Lukács Bálint elmondta, hogy beszélt a jelölttel, most kezdi a második MSc félévét, azt mondta,
hogy lesz rá elegendő ideje.

Tóth Amanda elmondta, hogy a tavalyi Tisztújításkor nem került be tanácskozási jogú tagként
sem, pedig már akkor is szerette volna a Rendezvény Bizottság vezetői feladatait ellátni. Ennek
ellenére nem vesztette el a motivációját, sőt, az egyik legaktívabb frissen bekerült tagként kezdte
meg a képviselői munkásságát. Minden terület munkájába bekapcsolódott, ahol csak tudott, segített.

Szénási András visszatért a terembe. (21:25)
9.5.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Szénási Andrást
választotta a Rendezvény Bizottság vezetőjének.
(GHK-053/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.6.Gazdasági referens és Gazdasági Bizottság vezető
9.6.1. Gazdasági referens
Gazdasági referens posztra pályázatot adott le: Lukács Bálint.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.6.2. Pályázatok ismertetése

Lukács Bálint elmondta, hogy a Képviseletben két bizottságban történik nagyobb vezetőváltás.
Az előző évben Rendezvény Bizottság vezető volt, most Gazdasági Bizottság vezetőnek
jelentkezett. A rendezvények szervezése magával hozta a gazdasági háttér megismerését,
együttműködést a Gazdasági Bizottsággal. Szeretné megtartani a már jól működő folyamatokat.
Szeretné bővíteni a képviselők általános gazdasági ismereteit, hogy mindenki legalább alapszinten
átlássa a gazdasági folyamatokat. A HÖK rendszeren belül elkezdődött a gazdasági megújulás,
ebben szeretné a Gépészkar érdekeit képviselni.
9.6.3. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében
Nem érkezett észrevétel, kérdés a jelölt jelenlétében.

Lukács Bálint elhagyta a termet. (21:29)
9.6.4. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Gulácsi Balázs elmondta, hogy sokat dolgozott együtt a jelölttel a Gólyatábor szervezése közben,
és nagyon sok munkát végzett.
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Tóth Amanda elmondta, hogy a Gólyatábor után nagyon pozitív tapasztalatokkal tért haza, ő is
támogatja Lukács Bálintot.
Szili Ákos is csatlakozik az előtte felszólalókhoz. Az elmúlt egy évben ő volt a Gazdasági Bizottság
vezetője, eddig is lelkiismeretes munkát végzett Lukács Bálint, szerinte ezután is folytatná. Az
Egyetem gazdasági köreiben sikerült jó kapcsolatot kialakítania, ami hasznára válhat gazdasági
referensként.

Lukács Bálint visszatért a terembe. (21:31)
9.6.5. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Lukács Bálintot
választotta a gazdasági referensnek.
(GHK-054/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.6.6. Gazdasági Bizottság vezető

Tóth Amanda javasolta, hogy egyéb jelentkező hiányában a Bizottság vezetője a mindenkori
referens legyen. Egyéb javaslat nem érkezett.
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-055/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.7.PR Bizottság vezető
PR Bizottság vezető posztra pályázatot adott le: Farkas Szidónia.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.7.1. Pályázatok ismertetése

Farkas Szidónia elmondta, hogy reméli, hamar sikerül beletanulnia a Képviselet működésébe.
Azért jelentkezett a PR Bizottság vezetésére, mert az előző félévben több olyan dolog is volt, amiről
nem értesült megfelelően. Kiderült, hogy ez nem csak az ő esetében fordult elő. Ezt szeretné
fejleszteni, fontosnak tartja, hogy az Egyetemen történő átalakulásokról megfelelő módon és
csatornán legyenek tájékoztatva a hallgatók.
9.7.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Szili Ákos elmondta, hogy bár már többször elhangzott az ülés során, de ha valamit nem tud, vagy
segítségre van szükséges, nyugodtan kérdezzen.

Tóth Amanda elmondta, hogy az elnöki ciklusa alatt kiemelt területként fogja kezelni a PR-t,
különösen oda fog figyelni, hogy fejlődést érjen el a Képviselet ezen a területen. Igyekszik majd
minél többet segíteni az új PR Bizottság vezetőnek.

Kántor Tamás elmondta, hogy ezen a területen lehet a leglátványosabb fejlődést elérni, és reméli,
hogy sikerül is megvalósítani a korábban említett fejlesztéseket.

Farkas Szidónia elhagyta a termet. (21:35)
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9.7.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Kovács Eszter Gizella elmondta, hogy amikor beszélt Farkas Szidóniával a PR területről,
nagyon lelkes volt. Bár lemaradt a Gólyatanácsról, de mindenképp jelentkezni akart a GHK-ba.
Amit csinál, azt lelkesen csinálja, reméli, hogy ez így is marad.

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy Farkas Szidónia új képviselő, még nem tudja, hogy
pontosan mit kell csinálni, ezért kérte a Képviselet tagjait, hogy vegyenek részt a PR üléseken,
segítsük, hogy milyen irányvonalat képviseljen.

Farkas Szidónia visszatért a terembe. (21:36)
9.7.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Farkas Szidóniát
választotta a PR Bizottság vezetőjének.
(GHK-056/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.8.Kari Rendezvény Bizottság vezető

Tóth Amanda javasolja, hogy a mindenkori Rendezvény Bizottság vezető legyen a Kari
Rendezvény Bizottság vezetője. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
9.8.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-057/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Rendezvény Bizottság vezetője Szénási András lett.
9.9.Szponzor Csoport vezető
Szponzor Csoport vezető posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Czavalinga Dénes.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.9.1. Pályázatok ismertetése

Czavalinga Dénes elmondta, hogy már többen próbálkoztak a Szponzor Csoport kialakításával.
Nagyon fontos területnek tartja a szponzorációt annak érdekében, hogy a GHK tudja tartani az
eddig gazdasági eredményeit. Elmondta, hogy sok a kiaknázatlan lehetőség nem csak a szakmai
szponzorok területén, de a szolgáltató cégekben is.
9.9.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Lukács Bálint elmondta, hogy az egyik legfontosabb terület a szponzoráció. A rendezvényeken
felül más feladatokat is el kell látnia. Szükség van arra, hogy a cégekkel hosszútávú kapcsolatot
alakítson ki a Képviselet.
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Czavalinga Dénes elmondta, hogy aktívan együtt kell működnie az RB-nek, a PRB-nek és a
Szponzor Csoportnak.

Kántor Tamás elmondta, hogy a szociális referensként végzett tevékenysége közel sem volt
kielégítő. Reméli, hogy az új területen megtalálja a motivációját és hasznos tagja lesz a
Képviseletnek.

Tóth Amanda elmondta, hogy ha valamilyen okból nem lesz elérhető, akkor jelezze, ne utólag
keressen kifogásokat.

Tóth Levente kérte, hogy minél többen járjanak be a Szponzor Csoport gyűlésire a Képviselet
tagjai közül.

Czavalinga Dénes elhagyta a termet. (21:54)
9.9.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Lukács Bálint elmondta, hogy azt szeretné, hogy a Szponzor Csoportnak megfelelő vezetője
legyen Czavalinga Dénes, ehhez kéri a képviselőket, hogy aktívan segítsék a Csoport munkáját,
hiszen ezzel lehet a leginkább előremozdítani a GPK közösségét.

Czavalinga Dénes visszatért a terembe. (21:56)
9.9.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Czavalinga Dénest
választotta a Szponzor Csoport vezetőjének.
(GHK-058/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.10.

Külügyi referens

Külügyi referens posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Szenka József.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.10.1. Pályázatok ismertetése

Szenka József elmondta, hogy még tapasztalatlan képviselő, szeretne több bizottság munkájába is
bekapcsolódni. Tóth Amandával is beszélte, hogy a külügyi referens jó pozíció arra, hogy ki tudjon
bontakozni a GHK-ban. Elmondta, hogy német mechatronikai képzésen vesz részt, így a németes
hallgatókkal és oktatókkal való kapcsolattartás is könnyen fog neki menni. A karlsruhei kint
tartózkodás is átalakítás előtt áll, az ezzel kapcsolatos feladatokból is szeretné kivenni a részét
9.10.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás elmondta, hogy az eddigiekkel szemben a külföldi hallgatókra sokkal nagyobb
hangsúlyt szükséges fektetni, ami szintén a külügyi referens feladatai közé fog tartozni.

Szenka József elhagyta a termet. (21:59)
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9.10.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Tóth Ákos kérte, hogy aki közelebbről ismeri a jelöltet, mondjon róla néhány szót.
Tóth Amanda elmondta, hogy tankörvezetőnek jelentkezett, de végül nem került kiválasztásra.
Egyszer már végig hallgatta az előadásokat, így tisztában van néhány dologgal a GHK működésével
kapcsolatban.

Lukács Bálint elmondta, hogy a tudása megfelelő volt a képzés során, a tudásfelmérőn elért
eredménye is kiemelkedő volt.

Szili Ákos elmondta, hogy pozitívumként könyveli el, hogy nem került kiválasztásra
tankörvezetőnek, mégsem vesztette el a motivációját és elindult Hallgatói Képviselőnek.

Szenka József visszatért a terembe. (22:02)
9.10.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Szenka Józsefet
választotta a külügyi referensnek.
(GHK-059/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.11.

Sportreferens

Sport referens posztra pályázatot adott le: Kun Péter.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.11.1. Pályázatok ismertetése

Kun Péter elmondta, hogy a sportreferensi pozícióban elsősorban az vonzotta, hogy beszélt
Kántor Tamással és megtudta, hogy ez egy jó pozíció a frissen bekerült képviselőknek, amivel be
tudnak kapcsolódni a HK életébe. Mindig is szerette a sportot mind részvétel, mind szervezés
szintjén. Elmondta, hogy a téli sportrendezvények szervezésében szívesen részt venne. A Gépész
Sportszakosztállyal és a Sportközponttal való kapcsolattartást is szívesen vállalja.
9.11.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kun Péter elhagyta a termet. (22:05)
9.11.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Gulácsi Balázs elmondta, hogy néhány évvel ezelőttig együtt dolgozott Kun Péterrel, főként az
MSZO-ban. A jelöltet megbízható, jó munkaerőnek ismerte meg, reméli, hogy ezután is így fog
teljesíteni.

Kun Péter visszatért a terembe. (22:06)
9.11.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Kun Pétert választotta a
sportreferensnek.
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(GHK-060/VIII./2018-2019. számú határozat)
9.12.

Utánpótlásképzés felelős

Utánpótlásképzés felelős posztra nem érkezett előzetesen pályázat.
A helyszínen jelentkezett: Kántor Tamás.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy jelentkezik-e még valaki a posztra vagy jelöl-e valaki valakit?
Nem érkezett sem újabb jelentkezés, sem jelölés.
9.12.1. Pályázatok ismertetése

Kántor Tamás elmondta, hogy a motivációja és a tervei nem változtak a néhány héttel ezelőtti
megválasztása óta. A Gólyatanácsra nagy hangsúlyt szeretne fektetni, hogy a GHK-nak megfelelő
utánpótlása legyen. Az utánpótlásképzést Tóth Amandával és Szili Ákossal tervezi továbbra is
végezni. Elmondta, hogy jelenleg 10 Gólyatanács tag van.

9.12.2. Észrevételek, kérdések a jelölt jelenlétében

Kántor Tamás átadta a jegyzőkönyv vezetését Gulácsi Balázsnak. (22:11)
Kántor Tamás elhagyta a termet. (22:11)
9.12.3. Észrevételek, kérdések a jelölt távollétében

Szili Ákos elmondta, hogy az eddigi utánpótlásképzés felelősi munkája alapján támogatja Kántor
Tamást.
Kántor Tamás visszatért a terembe. (22:14)
Kántor Tamás visszavette a jegyzőkönyv vezetését. (22:14)
9.12.4. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Kántor Tamást választotta az
utánpótlásképzés felelősnek.
(GHK-061/VIII./2018-2019. számú határozat)

10. EHK külső bizottságaiba delegált tagok
Tóth Amanda javasolja, hogy az EHK külső bizottságai delegáltjai az adott területhez kötődő kari
referensek legyenek. Kollégiumi területen indítványozza, hogy az EHK Külső Kollégiumi
Bizottsági delegált a mindenkori GHK Kollégiumi Bizottság vezető legyen. Megkérdezte, hogy
van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
10.1.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-062/VIII./2018-2019. számú határozat)
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A szavazás értelmében az EHK Külső Oktatási Bizottságába Tóth Ákos, Külső Kollégiumi
Bizottságába Okolicsányi Péter Keve, Külső Pályázati Bizottságába Tóth Levente, Külső
Szociális Bizottságába Bányász Gáspár, a Külső Gazdasági Bizottságába Lukács Bálint került
delegálásra.

11. Kari Bizottságok delegáltjai
11.1.

Kari Tanulmányi Bizottság

Tóth Amanda elmondta, hogy a KTB fő feladata a hallgatók által a Neptun rendszeren keresztül
leadott kérvények bírálása. Megkérdezte, hogy ki jelentkezik KTB tagnak? Kovács Eszter Gizella,
Szenka József, Tóth Ákos és Tóth Amanda jelentkeztek.
11.1.1. Szavazás
A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:





Kovács Eszter Gizella: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Szenka József: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tóth Ákos: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tóth Amanda: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
(GHK-063/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében a Kari Tanulmányi Bizottságba delegált képviselők Kovács Eszter Gizella,
Szenka József, Tóth Ákos és Tóth Amanda lettek.
11.2.

Gazdasági Bizottság

Tóth Amanda javasolta, hogy a mindenkori elnök és gazdasági referens legyen a Gazdasági
Bizottságba delegált képviselő. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
11.2.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-064/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a Gazdasági Bizottságba delegált képviselők Lukács Bálint és Tóth
Amanda lettek.
11.3.

Kari Kreditátviteli Bizottság

Tóth Amanda javasolta, hogy a mindenkori tanulmányi és oktatási referens legyen a Kari
Kreditátviteli Bizottságba delegált képviselő. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett
egyéb javaslat.
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11.3.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-065/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a Kari Kreditátviteli Bizottságba delegált képviselő Tóth Ákos lett.
11.4.

Oktatási Bizottság

Tóth Amanda javasolta, hogy a mindenkori elnök és tanulmányi és oktatási referens legyen az
Oktatási Bizottságba delegált képviselő. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb
javaslat.
11.4.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-066/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében az Oktatási Bizottságba delegált képviselők Tóth Ákos és Tóth Amanda
lettek.

11.5.

Kari Tudományos Diákköri Bizottság

Tóth Amanda javasolta, hogy a mindenkori elnök és ösztöndíj referens legyen a Kari Tudományos
Diákköri Bizottságba delegált képviselő. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb
javaslat.
11.5.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-067/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében az Kari Tudományos Diákköri Bizottságba delegált képviselők Tóth
Amanda és Tóth Levente lettek.
11.6.

Tudományos Bizottság

A helyszínen jelentkezett: Kun Péter.
11.6.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Kun Pétert választotta a
Kari Tudományos Bizottságba delegált képviselőnek.
(GHK-068/VIII./2018-2019. számú határozat)
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11.7.

Kari Fegyelmi Bizottság

A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár és Tóth Amanda.
11.7.1. Szavazás
A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:



Bányász Gáspár: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tóth Amanda: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
(GHK-069/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében Kari Fegyelmi Bizottságba delegált képviselők Bányász Gáspár és Tóth
Amanda lettek.
11.8.

Kari Informatikai Bizottság

A helyszínen jelentkezett: Szenka József és Tóth Ákos.
11.8.1. Szavazás
A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:



Szenka József: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
Tóth Ákos: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
(GHK-070/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében Kari Informatikai Bizottságba delegált képviselők Szenka József és Tóth
Ákos lettek.

12. Kari Tanács tagok
Tóth Amanda elmondta, hogy a Kari Tanácsba 7 főt delegál a GHK. Itt születnek a
Gépészmérnöki Kar legfontosabb döntései. Az ülések csütörtökön szoktak lenni 14:00-tól a K
épület Rektori Tanácstermében.
A helyszínen jelentkezett: Kántor Tamás, Lukács Bálint, Szénási András, Szili Ákos, Tóth
Ákos, Tóth Amanda és Tóth Levente.
12.1.

Szavazás

A GHK titkos, listás szavazáson döntött a jelentkezőkről. A titkos szavazás eredménye a pályázók
nevei szerinti sorrendben:



Kántor Tamás: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
Lukács Bálint: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
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Szénási András: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
Szili Ákos: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 érvénytelen
Tóth Ákos: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
Tóth Amanda: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 érvénytelen
Tóth Levente: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 érvénytelen
(GHK-071/VIII./2018-2019. számú határozat)

A szavazás értelmében Kari Tanács tagok Kántor Tamás, Lukács Bálint, Szénási András, Szili
Ákos, Tóth Ákos, Tóth Amanda és Tóth Levente lettek.

13. További posztok
13.1.

Honlap főszerkesztő

Tóth Amanda javasolja, hogy a mindenkori PR Bizottság vezető legyen a honlap főszerkesztő.
Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
13.1.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-072/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a honlap főszerkesztő Farkas Szidónia lett.
13.2.

Hallgatói Iroda vezetője

A helyszínen jelentkezett: Kun Péter.
13.2.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Kun Pétert választotta a
Hallgatói Iroda vezetőjének.
(GHK-073/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.3.

Emlékeztetővezető

A helyszínen jelentkezett: Tóth Levente.
13.3.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Leventét választotta
meg emlékeztetővezetőnek.
(GHK-074/VIII./2018-2019. számú határozat)
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

26 / 29. oldal

13.4.

Szakkollégiumi kapcsolattartó

13.4.1. Gépész Szakkollégium kapcsolattartó
A helyszínen jelentkezett: Gulácsi Balázs.
13.4.2. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gulácsi Balázst
választotta meg Gépész Szakkollégium kapcsolattartónak.
(GHK-075/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.4.3. Energetikai Szakkollégium kapcsolattartó
A helyszínen jelentkezett: Gulácsi Balázs.
13.4.4. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gulácsi Balázst
választotta meg Energetikai Szakkollégium kapcsolattartónak.
(GHK-076/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.4.5. Gillemot László Szakkollégium kapcsolattartó
A helyszínen jelentkezett: Gulácsi Balázs.
13.4.6. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Gulácsi Balázst
választotta meg Gillemot László Szakkollégium kapcsolattartónak.
(GHK-077/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.5.

Öntevékeny köri kapcsolattartó

Tóth Amanda elmondta, hogy az öntevékenyköri kapcsolattartó feladata a szolgáltató öntevékeny
körökkel való rendszeres kapcsolattartás.
A helyszínen jelentkezett: Bányász Gáspár.
13.5.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Bányász Gáspárt
választotta meg öntevékeny köri kapcsolattartónak.
(GHK-078/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.6.

Szintefelelősök koordinátora

A helyszínen jelentkezett: Richter Kristóf.

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

27 / 29. oldal

13.6.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Richter Kristófot
választotta a szintfelelősök koordinátorának.
(GHK-079/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.7.

HK alumni felelős

Tóth Amanda javasolja, hogy a mindenkori elnök legyen a HK alumni felelős. Megkérdezte, hogy
van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
13.7.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-080/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a HK alumni felelős Tóth Amanda lett.

13.8.

Szakfelelősök, Szakbizottsági tagok

Tóth Amanda elmondta, hogy a szakfelelősök feladata elsődlegesen a képzések felülvizsgálatakor
a GHK álláspontjának képviselete a Szakbizottságokban. Az éppen zajló MSc felülvizsgálat lesz a
feladatuk a következő tanévben.
13.8.1. Mechatronika szakfelelős, Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag
A helyszínen jelentkezett: Kántor Tamás.
13.8.1.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Kántor Tamást választotta
a Mechatronika szakfelelősnek és a Mechatronikai Mérnökképzés Szakbizottság tagjának.
(GHK-081/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.8.2. Energetika szakfelelős, Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag
A helyszínen jelentkezett: Tóth Amanda.
13.8.2.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta
az Energetika szakfelelősnek és az Energetikai Mérnökképzés Szakbizottság tagjának.
(GHK-082/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.8.3. Ipari termék- és formatervező szakfelelős, Ipari termék- és formatervező Mérnökképzés
Szakbizottsági tag
A helyszínen jelentkezett: Tóth Ákos.
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13.8.3.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Ákost választotta
az Ipari termék- és formatervező szakfelelősnek és az Ipari termék- és formatervező
Mérnökképzés Szakbizottság tagjának.
(GHK-083/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.8.4. Gépészmérnök szakfelelős, Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tag
A helyszínen jelentkezett: Tóth Ákos.
13.8.4.1. Szavazás
A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Tóth Ákost választotta a
Gépészmérnök szakfelelősnek és a Gépészmérnök Képzés Szakbizottság tagjának.
(GHK-084/VIII./2018-2019. számú határozat)
13.9.

Esélyegyenlőségi koordinátor

Tóth Amanda javasolja, hogy a mindenkori szociális referens legyen az esélyegyenlőségi
koordinátor. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
13.9.1. Szavazás
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-085/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében az esélyegyenlőségi koordinátor Bányász Gáspár lett.
13.10.

Tanszéki kapcsolattartók

Tóth Amanda javasolja, hogy a mindenkori KTB tagok legyenek a tanszéki kapcsolattartók.
Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem érkezett egyéb javaslat.
13.10.1.

Szavazás

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-086/VIII./2018-2019. számú határozat)
A szavazás értelmében a tanszékik kapcsolattartók Kovács Eszter Gizella, Szenka József, Tóth
Ákos és Tóth Amanda lettek.

14. Egyebek
Tóth Amanda elmondta:



2018. október 4-én csütörtökön 14:00-tól Kari Tanács lesz.
Megkérdezte, hogy az összeállított Gépész Híreket szeretné-e valaki kibővíteni. Nem
érkezett javaslat.

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

29 / 29. oldal




A képviselők közös fotózása a következő GHK ülés előtt 18:00-kor kezdődik.
Megkérdezte, hogy van-e, aki ráér elmenni a Verseghy Gimnáziumba Szolnokra, hogy az
ott tanuló diákoknak egy előadást tartson a BME-ről. Senki nem jelezte, hogy ráér.

Ülés vége: 23:00
A következő ülés várható időpontja: 2018. október 9. (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 16.

………………………..…………..
Kántor Tamás
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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Tóth Amanda
elnök
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