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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. október 16-án 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 Eszter 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 

Tóth Amanda kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív 

hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Tóth Amanda előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 16-i) 

1.2. Elnöki értekezlet 

1.3. Egyebek 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (október 11-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Egyeztetés rendszeres Tanulmányi Bizottság ülés időpontról 

3.2. Egyebek 
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4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló szintfelelősi gyűlésről 

4.2. Egyebek 

5. Ösztöndíj Bizottság 

6. Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár felhívta a figyelmet arra, hogy az ezen a héten megtartandó Gólyatanács gyűlésen 

szociális ösztöndíjakról és teljesítmény alapú ösztöndíjakról lesz szó. 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

9. PR Bizottság 

10. Iroda 

11. Sport 

12. Egyebek 

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

megtartásra? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-097/X./2018-2019. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (október 16-i) 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Folyamatban van a készülődés a Nyílt Napra, az érintetteknek küldenek ki tájékoztatást. 

 November 16-án lesz megtartva a Kari Fórum az MSc felülvizsgálatról, melyen a GHK 

részt szeretne venni. 

 A Kari Informatikai Bizottságot felkérték, hogy plágiumszoftverrel foglalkozzanak. 

 Négy posztert készítettek a négy BSc szakról, mely tartalmazza, hogy melyik szakon 

végzettek mekkora bérrel rendelkeznek az Egyetem elvégzése után. 

 A GPK honlapot áttekintették, és megállapították, hogy a fejlesztések nem a terv szerint 

haladnak. Emiatt az ezt követő héten külön Dékáni Tanács fog összeülni. 

 A TDK jelentkezések rendben lezajlottak. 

 Az ÉPGET Tanszéken tanszékvezető váltás lesz. 

 Tóth Amanda azt a feladatot kapta, hogy beszéljen az ÉPGET Tanszék doktorandusz 

hallgatóival a tanszékvezető váltással kapcsolatban. 

 A K150-es előadó teremben a padsorokat továbbra is várják. 
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 A D épület portaszolgálatára túljelentkezés történt. 

 Kari Koccintás december 17-én kerül megrendezésre. 

 Október 17-én mutatkoznak be a GHK által befogadott szakkollégiumok vezetői a 

Tanszékvezetői Tanácson. 

 A Kari imázs film nyers anyagai készen vannak, a következő hétre elkészül a 0. verzió. 

 A Nyílt Napra készülő egységes pólókat legkésőbb a héten meg kell rendelnie a GHK-nak.  

 A Kari Tanács ölése december 6. helyett december 5-én kerül megtartásra. 

1.2. Beszámoló az Elnöki értekezletről (október 11-i) 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Szó esett az EHK és KHK együttműködés fejlesztéséről. 

 A kollégiumok klubjait ellenőrzik majd, felújítások várhatók. 

 Felhívták a figyelmet arra, hogy a KEFIR nyilvántartása legyen napra kész, mert az Egyetem 

ez alapján kapja a lakhatási támogatást. 

 Szó volt az ösztöndíj pályázatok késésének okáról. 

 Minden EHK külső bizottságnak van egy táblázata, amelyben szerepelnek a feladatok és 

azok elvégzésére adott határidők. 

 Az Nftv. módosítás elkészült. 

1.3. Egyebek 

 Tóth Amanda felkérte a Tanácsadó Testület tagjait és vezetőjét. 

 Tóth Amanda felhívta a figyelmet, hogy a bizottsági ülések időpontját küldje el minden 

terület referense vagy bizottságvezetője pénteki határidővel. 

 Tóth Amanda felhívta a figyelmet, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottságnak kevés tagja 

van, így egy emberre több feladat fog jutni. 

2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (október 11-i) 

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket: 

 A HVG újságban megjelenik a BME és a Gépészkar is. 

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről is szó esett. 

 Az egyetemi kollégiumokban eddig 60 hely nem került feltöltésre, a várólistán lévők 

létszáma folyamatosan csökken. 

 Volt Stratégiai Bizottsági ülés a Mikulás kupáról, melynek időpontját kitolják a tavaszi félév 

regisztrációs hetének végére. 



4 / 7. oldal 

 

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 

 

 Barabás Zoltán egyeztetett Tóth Zoltánnal (DOK elnök), aki elmondta, hogy szeretne ő 

is részt venni a Rektori Tanácson. 

 Az OMHV adatok szolgáltatása gyorsan halad. 

 A szociális rendszer fejlesztése jelenleg is zajlik. 

 Barabás Zoltán és Varga Ferenc egyeztetett Ferenczi Bernadettel az ösztöndíj 

pályázatok kiírásával kapcsolatban. 

 A MŰSAJT elnöki posztját Palojtay Tamás veszi át a jövőben. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Egyeztetés rendszeres Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés időpontjáról 

Tóth Ákos elmondta, hogy a bizottsági ülés időpontja minden héten szerda 19:00. 

3.2. Egyebek 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt az önköltségcsökkentés kérvények elbírálásának állásáról. 

 A 110%-os kérvények határideje lejárt. 

 Az Nftv. módosítása megtörtént. 

 Az OHV oldalt tesztelték, melyre sok észrevétel érkezett. A TOB tagok ülés után 

összegyűlnek és átbeszélik a fontos információkat ezzel kapcsolatban. 

 MSc felvételi tájékoztató október 17-én lesz a K épület aulájában 16:00 kezdéssel. 

 A Matematika G1 gyakorlattal kapcsolatos probléma továbbra sem oldódott meg. 

 A Tervezés és gyártás tárggyal kapcsolatban nincs előrelépés. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló szintfelelősi gyűlésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 A Kármán Tódor Kollégium konyháiban található zárható szekrényeinek elveszett kulcsait 

pótolni fogják. 

 Több szinten is lenne igény több szekrényre. 

4.2. Egyeztetés rendszeres Kollégiumi Bizottság ülés időpontjáról 

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy a bizottsági ülés időpontja páratlan héten hétfő 19:00. 
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5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2018. szeptember 1-30. 

időszakra vonatkozóan 

Tóth Amanda ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. szeptember 1-30. 

időszakra vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. 

szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-098/X./2018-2019. számú határozat) 

Kántor Tamás ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. szeptember 1-30. időszakra 

vonatkozóan. 

Kántor Tamás megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. 

szeptember 1-30. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-099/X./2018-2019. számú határozat) 

6. Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár felhívta a figyelmet arra, hogy az ezen a héten megtartandó Gólyatanács ülésen 

szociális ösztöndíjakról és teljesítmény alapú ösztöndíjakról lesz szó. 

7. Gazdasági Bizottság 

Szili Ákos elmondta a következőket: 

 Megrendelték az irodaszereket. 

 A Sportpálya támogatási pályázatot a GHK és a Gépész Sport Szakosztály pályázta meg. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a GHK és a Gépész Sport Szakosztály 

Sportpálya támogatási pályázatát támogassa a GHK? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-100/X./2018-2019. számú határozat) 
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8. Rendezvény Bizottság 

Szénási András elmondta a következőket: 

 A Kollégista avató rendben lezajlott. A rendezvényen nagy létszámban megjelentek a 

hallgatók. 

 A Gólyabálra megvásárlandó poharakra a GHK árajánlatot kért, amely október 16-án 

megérkezett. Orbán Balázs tájékoztatta a GHK-t, hogy a rendezvényre az előadók már 

le vannak egyeztetve. 

9. PR Bizottság 

Farkas Szidónia elmondta a következőket: 

 Megkérte a bizottságvezetőket, hogy töltsék ki a hirdetési ütemterv táblázatát, amely 

tartalmazza azt, hogy mit és meddig kell hirdetni a GHK hirdetőfelületein. 

 A rendszeres PR Bizottsági ülés időpontját Doodle táblázat segítségével határozza majd 

meg. 

10. Iroda 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

 Felhívta a figyelmet, hogy a GHK tagjai töltsék ki a festésről szóló Doodle táblázatot. 

 Felhívta a figyelmet, hogy a GHK tagjai töltsék ki a takarítás időpontjairól szóló táblázatot. 

11. Sport 

Kun Péter beszámolt a Jeges Est szervezésének állapotáról. 

12. Egyebek 

Bányász Gáspár közösségvezetői listához kért hozzáférést az öntevékenyköri kapcsolattartás 

miatt. 

Tóth Amanda kérte, hogy a készülő tornatermi kijelző állapotának járjon utána a GHK. 

Szili Ákos megkérdezte, hogy a Gólyabálra sikerült a támogatókat szerezni? Szénási András 

elmondta, hogy jelenleg nincs szponzora a GHK-nak a rendezvényre. 
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Ülés vége: 21:36 

 

A következő ülés várható időpontja: 2018. október 23. (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. 

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

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


