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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. október 9-én tartott rendes üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Czavalinga Dénes szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Gulácsi Balázs szavazati jog  x    

Kántor Tamás szavazati jog x     

Kovács Gizella szavazati jog x     

Kun Péter szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog  x    

Richter Kristóf tanácskozási jog x     

Szénási András szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog x     

Tóth Ákos Károly szavazati jog x     

Tóth Amanda szavazati jog x     

Tóth Levente szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

Az ülés vendégei: Kovács Sebestyén (Kalorikus Gépek Szakosztály leköszönő vezetője), Dénes 

Orsolya (Kalorikus Gépek Szakosztály újonnan megválasztott vezetője), Németh Gábor (Senior 

Gárda leköszönő vezetője) és Kakucska Kornél (Senior Gárda újonnan megválasztott vezetője). 

Tóth Amanda előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. A Senior Gárda leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető 

bemutatkozása 

1.2. A Kalorikus Gépek Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan 

megválasztott vezető bemutatkozása 

1.3. A Grafikus Kör Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

1.4. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 2-i és október 9-i) 

1.5. Egyebek 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (október 4-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
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3.1. Tanulmányi teljesítményértékelési terv egyszerűsítése 

3.2. Best Practices Bizottság - Elkészült dokumentáció 

3.3. Matematika G1 - problémás gyakorlati kurzus 

3.4. Egyebek 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló monitoring ülésről 

4.2. Beszámoló szintfelelősi gyűlésről 

4.3. Beszámoló mentor gyűlésről 

4.4. Egyebek 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló a Kari Tudományos Diákköri Bizottság üléséről 

6. Szociális Bizottság 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR Bizottság 

10. Sport 

11. Egyebek 

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-087/IX./2018-2019. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. A Senior Gárda leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott 

vezető bemutatkozása 

Németh Gábor beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Senior Gárda élén.  

Elmondta, hogy a tervezett rendezvények sikeresen megvalósultak. Megköszönte a GHK 

támogatását. 

Kakucska Kornél beszámolt arról, hogy szeretnék megtartani a rendezvényeket és azok 

színvonalát a jövőben is. Megemlítette, hogy a szabadulószoba nevű új rendezvény megtartását 

fontolják, melyre meghívta a GHK tagjait is. 

Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Kakucska Kornélnak. 
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Németh Gábor és Kakucska Kornél elhagyták az ülést. (20:15) 

1.2. A Kalorikus Gépek Szakosztály leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan 

megválasztott vezető bemutatkozása 

Kovács Sebestyén beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Kalorikus Gépek 

Szakosztály élén. Elmondta, hogy az előző vezetőségtől való függetlenedést szerette volna elérni, a 

projekteket szerette volna megvalósítani. Mindezekre kevesebb ideje maradt, ezért döntöttek a 

vezetőségváltás mellett. 

Dénes Orsolya beszámolt arról, hogy általában négy előadást tudnak megtartani évente, de idén 

támogatót is tudtak szerezni, ezért 5 előadást szeretnének megvalósítani. Továbbá két nyílt szakkört 

is tartanak, de a tervek szerint egy hűtőgép szakkör is létre fog jönni. Elkészülni látszik 2 tanszéki 

projekt. A tanszék segítséget nyújtott nekik laborfoglalkozás és konzultáció tartásában. A 

tanszékkel való kapcsolat javult az időszak alatt. 

Kovács Sebestyén és Dénes Orsolya elhagyták az ülést. (20:23)  

Gulácsi Balázs és Okolicsányi Péter megérkeztek az ülésre. (20:23) 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Kakucska Kornél legyen a Senior Gárda új 

vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-088/IX./2018-2019. számú határozat) 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Dénes Orsolya legyen a Kalorikus Gépek 

Szakosztály új vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-089/IX./2018-2019. számú határozat) 

1.3. A Grafikus Kör Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Grafikus Kör Szervezeti és Működési 

Szabályzatát? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-090/IX./2018-2019. számú határozat) 

1.4. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 2-i és október 9-i) 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 A KF51-es előadó terem nagyon hideg, panaszkodnak az oktatók is. Dr Czigány Tibor 

elmondta, hogy a fűtési időszak most kezdődött, ezzel megoldódott a probléma. 

 Nyílt napra a pólókat a kari vezetőség fizeti, de a GHK intézi a folyamatot. 
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 A Tanszékek által készített jegyzetprogram el van maradva, az elkészült jegyzetek sem 

letölthetők. 

 A közoktatás megreformálásáról volt szó, melynek várható időpontja 2020, valamint 

megváltoznak az egyetemre való beiratkozás feltételei is. 

 Audi kooperatív képzés indul, most volt egyeztetés ezzel kapcsolatban. 

 Nyílt Nap készülődése folyamatban van. 

 A Kari Fórum november 21-én lesz esedékes, ahol az MSc képzések felülvizsgálatról lesz 

szó. 

 Lezárultak a TDK jelentkezések. 

 Készül a Gépészmérnöki Kar új honlapja. 

 A K150-es előadó teremben a padsorok javítása folyamatban van. 

 Szó volt a Best Practices Bizottságról. 

 A Kari film állása nem letisztázott, ennek megérdeklődése szükséges. 

 A kari fabatkák már készülnek. 

 Kiírásra került az ÉPGET tanszékvezetői pályázat. 

1.5. Egyebek 

Tóth Amanda felhívta a figyelmet a kezdeti teendők elkészítésére.  

Tóth Amanda beszámolt a Kari Informatikai Bizottság üléséről. 

Tóth Amanda beszámolt arról, hogy a Tanácsadó Testület tisztújítást tart. Továbbá javasolta, hogy 

Varró Gergő és Kovalovszki Máté kerüljön megválasztásra Tanácsadó Testület tagnak a korábbi 

tagok mellett, valamint a vezető Nagy Edit legyen. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki melyik jelöltet támogatja a Tanácsadói Testület tagsági 

pozíciójának betöltésére? 

A titkos szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Kovalovszki Máté: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Kun Levente 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Nagy Edit 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Perger Dávid: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Szaller Ádám: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Varró Gergő: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Vígh Miklós: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(GHK-091/IX./2018-2019. számú határozat) 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Tanácsadó Testület vezetője Nagy Edit 

legyen? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-092/IX./2018-2019. számú határozat) 
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2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (október 4-i) 

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket: 

 A MAFC új elnöke Dékány Donát lett, aki beszámolt terveiről, miszerint szeretné jobban 

integrálni az egyetemi életbe a sportot. 

 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet új elnökének Horváth 

Bence került megszavazásra. 

 Nő a külföldi hallgatók száma az egyetemen. 

 Az Egyetemi Önkéntes Nap rendben lezajlott. 

 A BME Sportnap szervezésében voltak hiányosságok. 

 A kari lapoknak a kiadója nem volt megfelelően tisztázva. 

 R. Nagy Tibor Endre beszámolt az Állami Számvevőszék által készített jelentésről. 

 A szociális ösztöndíjak emelkedését előirányozza az állam. 

 A nyári EHK tábor szekciókról való távolmaradás újra tárgyalásra került. Az eredeti döntés 

maradt érvényben, miszerint a szekciókról távolmaradó személyek után a Kari Hallgatói 

Képviseletek lesznek terhelve. 

 Ferenczi Bernadett a GDPR miatt adatlapot szeretne csatolni minden ösztöndíj 

pályázathoz. A versenycsapatok ösztöndíja rendben el lesz bírálva. 

 A BME sítábor a Snowattack szervezésével kerül megtartásra. 

 Barabás Zoltán egyeztetett Ferenczi Bernadettel. Megkérdezte, hogy miért csúsznak a 

2018/19. őszi kiírások véleményezésével. Az MSc és BSc alaptámogatásban részesültek 

leszűrésében hiba volt. 

 A HFKJSZ felülvizsgálaton esik át. 

 Sportpálya támogatásra 2 pályázat érkezett. 

 Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének honlapja kész van. Kérték, hogy jelezzék 

a GHK tagjai, ha problémát észlelnek. 

 Egyeztetés volt a KEFIR-rel kapcsolatban. 

 A Külső és Belső Szociális Bizottságokban zajlik a szociális ösztöndíjak felülvizsgálása. A 

Rendkívüli szociális ösztöndíj korrekciója lezajlott. 

 Elkészült a Sportnap és a Gólyatábor elszámolása. 

 A Külső PR Bizottság gyűlésen a kötelezően és szabadon választott hírek megosztásáról 

volt szó. 

 17-7 arányban a régi rendszer került megválasztásra a Gazdasági megújulás projektben. 

Jelenleg is zajlik a régi rendszer átdolgozása, és javaslatokat tesznek az új rendszerre is. 
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 A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája közgyűlésén elnöknek választották 

Murai Lászlót. A BME-től vezetőségi tagként Pekár Zoltán került megválasztásra. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Tanulmányi teljesítményértékelési terv egyszerűsítése 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 A Tanulmányi Teljesítményértékelés táblázatban az ömlesztett adatokat rendezte. 

 Érkeztek panaszok ezzel kapcsolatban. 

3.2. Best Practices Bizottság - Elkészült dokumentáció 

A Best Practices Bizottság a vizsgaidőszakban egy MOGI-s oktató ötlete volt. Ez oktatói segédletet 

tartalmaz az oktatás segítése érdekében. 

3.3. Matematika G1 - problémás gyakorlati kurzus 

Hallgatói panasz érkezett a Matematika G1 tárgy gyakorlataival kapcsolatban. A Matematika intézet 

vezetőjének továbbítva lett a probléma, mely válaszára vár most a GHK. 

3.4. Egyebek 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beluzsár Ádám felküldött egy projektet a Külső Oktatási Bizottságba, mely szerint 

tesztelni kell az új OHV honlapot. 

 Kérvények érkeztek, melyet a Kari Tanulmányi Bizottságnak el kell bírálnia. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló monitoring ülésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Szó volt a HK tömb ajtó üvegének kitöréséről, melyet a Kollégiumok Igazgatóság intéz 

majd. 

 A szinteken az olajcsere nem történt meg. 

 Az át nem vett leveleket a hallgatók ügyeleti időben vehetik át. 

 A HK előtti átjáróban kiégett a közvilágítás. 
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4.2. Beszámoló szintfelelősi gyűlésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Szó volt a TTK szintre érkező 2 pályázatról. A pályázók Asztalos András és Pukler 

Márton. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki melyik jelentkezőt támogatja a Kármán Tódor Kollégium 

első két szintjére szintfelelős pozíció betöltésére? 

A titkos szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Asztalos András 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Pukler Márton 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(GHK-093/IX./2018-2019. számú határozat) 

Okolicsányi Péter folytatta: 

 A kulcsok átvételéhez használatos kaució 1000 forintról 2000 forintra nőtt. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a kaució 1000 forintról 2000 forintra nőjön? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-093/IX./2018-2019. számú határozat) 

4.3. Beszámoló mentor gyűlésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 A főzőversennyel kapcsolatban történt egyeztetés. 

 A szobaellenőrzések jelenleg is zajlanak. 

 Az 1. emeleten előfordultak csótányok. 

 A kollégiumban néhány szárító nem működik megfelelően. Az üzemeltetés javítja a hibákat. 

 A tűzriadó rendben lezajlott. 

 Tervezés alatt van egy szobatisztasági verseny létrehozása a kollégiumban. 

 Lesz véradás a kollégiumban a közeljövőben. 

 Panasz érkezett, hogy a hallgatók kint hagyják a szemetet az ajtók előtt, ennek 

megakadályozására a kollégium levelező listájára figyelemfelhívást adnak ki. 

 A külsős kollégiumi kártyák elkészítése megkezdődött. 

 Kollégium bejárás október 16-án kedden 13:00 kezdéssel esedékes.  

4.4. Egyebek 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki szeretne fegyelmi kártyát kapni. A jelentkező személyek 

Czavalinga Dénes, Kántor Tamás, Lukács Bálint, Szili Ákos és Tóth Levente voltak. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni a jelentkezőket, hogy kollégiumi fegyelmi kártyát 

kapjanak? 
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A titkos szavazás eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Czavalinga Dénes 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Kántor Tamás 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Lukács Bálint 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Szili Ákos 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 Tóth Levente: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(GHK-094/IX./2018-2019. számú határozat) 

Kántor Tamás felhívta a figyelmet a plakátolási rend betartattatására. A plakátolás a kollégium 

területén nem a szabálynak megfelelően történik. 

Okolicsányi Péter rákérdezett a Kármán Tódor Kollégium 919-es termében lévő hűtő állására, 

melyre válasz még nem érkezett. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló a Kari Tudományos Diákköri Bizottság üléséről 

Tóth Amanda beszámolt a Kari Tudományos Diákköri Bizottsági üléséről. A korábbi évektől 

eltérően a GHK 2 különdíj helyett most 5 különdíjat hirdet, melyek összege egyenként 40.000 

forintról 46.000 forintra változik. 

Tóth Levente beszámolt az ösztöndíj kiírások jelenlegi állásáról. 

6. Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár beszámolt a szociális pályázat bírálók ösztöndíjának kiírásáról, valamint 

bemutatta a szociális pályázat bírálók jutalmazására készített javaslatot. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a javasolt összegeket kapják a bírálók?  

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-095/IX./2018-2019. számú határozat) 

7. Gazdasági Bizottság 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

 Rögzültek a tornaterem foglalási időpontjai. Később szavazásra kerül majd, hogy a 

teremköltség hány százalékát támogatja a Kari Hallgatói Képviselet a sportnormatíva 

összegéből. 

 A Kollégista avató rendezvényen a TTK szeretne megjelenni a poháron. 
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8. Rendezvény Bizottság 

Szénási András elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Kollégista avató állásáról. 

 Beszámolt a Kari Rendezvény Bizottság jelentkezési időszak lezárásáról. A jelentkezést 42 

hallgató adta le, ennek alkalmából egy közös ülés kerül megtartásra. 

 Beszámolt a Gólyabál végső időpontjáról, amely 2018. november 13. keddi nap lett. Az 

előkészületek jó ütemben haladnak. 

Tóth Amanda felhívta a figyelmet, hogy Gődér Vivien küldött emailt az állásbörzével 

kapcsolatban, melynek nyertese a legtöbb önéletrajzot beküldő kar lesz.  

Richter Kristóf elmondta, hogy Ureczki Ágnessel egyeztet a Nyílt Nappal kapcsolatban. 

Richter Kristóf jelentkezett a Rendezvény Bizottság bizottságvezető helyettes pozícióra. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Rendezvény Bizottság bizottságvezető 

helyettese Richter Kristóf legyen? 

A GHK titkos szavazáson 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-096/IX./2018-2019. számú határozat) 

9. PR Bizottság 

A következő személyek kaptak jogosultságot a hírek megosztásához a HSZI által üzemeltetett 

levelezői listákra: Farkas Szidónia, Gulácsi Balázs, Kántor Tamás, Kovács Eszter Gizella, 

Lukács Bálint és Tóth Amanda. 

10. Sport 

Tóth Ákos megemlítette, hogy érdemes lenne Kun Péternek bemutatkoznia a Sport 

Szakosztálynak, a későbbi könnyebb ügyintézés érdekében. 

A következő személyek kaptak jogosultságot tornaterem kulcsok felvételéhez: Bányász Gáspár, 

Kun Péter, Tóth Ákos és Tóth Amanda. 

11. Egyebek 

Tóth Ákos megkérdezte Kántor Tamást, hogy a Tervezés és Gyártás tantárggyal kapcsolatban 

történt-e változás. Kántor Tamás elmondta, hogy nem történt változás. 

Kántor Tamás megjegyezte, hogy 2018. október 10-én 18:00 kezdéssel IT felkészítőt tart a GHK 

tagjainak.  

Gulácsi Balázs felhívta a figyelmet a Discord megfelelő használatára. 
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Gulácsi Balázs megkérte a bizottságvezetőket, hogy készítsenek beosztást a saját Bizottságuk 

munkájáról és az arra fordított időről. Mindezt személyesen beszéli meg a bizottságvezetőkkel a 

jövőben. Ennek határideje 2018. október 22. 23:59. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a Kari Rendezvény Bizottság október 19-én 15:00 kezdéssel 

búcsúztatót tart. 

Okolicsányi Péter megkérte Kántor Tamást, hogy frissítse a szintfelelősi levelezőlistát, illetve, 

hogy kerüljön ki a honlapra a szintfelelősi pályázat eredménye. 

Szili Ákos felhívta a figyelmet, hogy a bizottságvezetők rögzítsék a bizottsági ülések dátumát. 

Kántor Tamás elmondta, hogy Gólyatanács foglalkozás lesz 2018. október 15-én 20:00 kezdéssel. 

 

Ülés vége: 23:14 

A következő ülés várható időpontja: 2018. október 16. (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 9. 

………………………..………….. 
Tóth Levente Ferenc 
emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


