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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. november 6-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 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 

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 (november 6-i) 

1.2. Egyebek 

2. EHK beszámoló 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

4. Ösztöndíj Bizottság 

5. Gazdasági Bizottság 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2018. évi Gólyabál szervezéséről 
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6.2. Speaker pályázatra jelentkezettek 

6.3. Egyebek 

6.4. Beszámoló a BME Nyílt Nap szervezéséről 

7. PR Bizottság 

8. Szponzor Csoport beszámoló 

9. Sport 

9.1. Beszámoló a Gépészkari Jeges Est szervezéséről 

9.2. Egyebek 

10. Külügy 

11. GSZK beszámoló 

12. Egyebek 

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

megtartásra? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-108/XIII./2018-2019. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

1.1. Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 6-i) 

Tóth Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 A Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Programban részt vevő doktorandusz hallgatóknak 

az abszolutórium megszerzése után, de még a doktori védés előtt haza kell utazniuk, a 

megoldáson dolgoznak. 

 Köszöni a dékáni vezetés, hogy a GHK részt vesz a Salgótarjánban és Pécsett 

megrendezésre kerülő nyílt napokon. 

 Szó esett róla, hogy a BME Neptun tanulmányi rendszerét fejleszteni fogják. 

 November 21-én kerül megrendezésre az Akikre büszkék vagyunk ünnepség. 

 A K150-es előadóteremben nincs további fejlemény a padsorok javításával. 

 Az újonnan készülő kari honlapon javításra került minden hiba. A dékáni vezetés felkérte 

a GHK tagjait, hogy teszteljék a honlapot. 

 A D épület portaszolgálatára két új embert vettek fel. 

 A Kari film első verzióját csütörtökön tekintheti meg a dékáni vezetés. 

 Meghívta a 2018. évi Gólyabál rendezvényre a dékáni vezetés tagjait. 
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1.2. Egyebek 

Tóth Amanda felhívta a figyelmet a következőkre: 

 A következő napon lesz GHK tagjainak fotózása. 

 Nem mindenki küldte el Gulácsi Balázsnak a projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

adatokat, kéri, hogy ezeket pótolják az érintettek. 

2. EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket: 

 A megelőző héten a november 1-jei munkaszüneti nap miatt nem került sor az EHK ülés 

megtartására. 

 Oroszki Norbert lett az új EHK delegált a TTK Karról. 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Október 31-én bizottsági ülés kerül megtartásra. 

 Megkérte a KTB tagokat, hogy a kérvényeket bírálják el. 

4. Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Levente elmondta, hogy fog kiírni időpontokat az ösztöndíjak személyes bemutatására, és 

kérte a Képviselet tagjait, hogy minél előbb jelentkezzenek ezen időpontokra igazolásokat bevenni. 

4.1. Kari BME ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Kari BME ösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Kari BME ösztöndíj pályázati kiírását a 

bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-109/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.2. Szakmai ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Szakmai ösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Szakmai ösztöndíj pályázati kiírását a bemutatott 

formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-110/XIII./2018-2019. számú határozat) 
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4.3. Sportösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Sportösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Sportösztöndíj pályázati kiírását a bemutatott 

formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-111/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.4. Közösségi ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírását a 

bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-112/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.5. Közösségvezetői ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Közösségvezetői ösztöndíj pályázati kiírására 

vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közösségvezetői ösztöndíj pályázati kiírását a 

bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-113/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.6. Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírására 

vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírását 

a bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-114/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.7. Közéleti ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Közéleti ösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közéleti ösztöndíj pályázati kiírását a bemutatott 

formában? 
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A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-115/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.8. Gólya közéleti ösztöndíj pályázati kiírása a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Gólya közéleti ösztöndíj pályázati kiírására vonatkozóan. 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gólya közéleti ösztöndíj pályázati kiírását a 

bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-116/XIII./2018-2019. számú határozat) 

4.9. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati kiírás módosítása 

Tóth Levente ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati 

kiírás dátumainak módosítására vonatkozóan. 

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

pályázati kiírás dátumainak módosítását a bemutatott formában? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 (GHK-117/XIII./2018-2019. számú határozat) 

5. Gazdasági Bizottság 

Lukács Bálint elmondta, hogy a Gólyabál előzetes költségvetése kis mértékben módosult. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Beszámoló a 2018. évi Gólyabál szervezéséről 

Szénási András elmondta hogy a Gólyabál hirdetésére szolgáló plakátok elkészültek, folyamatban 

van a nyomtatás. 

6.2. Speaker pályázatra jelentkezettek 

Szénási András elmondta, hogy a Speaker pályázatra két fő jelentkezett, Tüske Zoltán és Emődi 

Gergő. 

6.3. Egyebek 

Szili Ákos megkérdezte, hogy áll a Gólyabál jegyeladása? Szénási András elmondta, hogy 180 jegy 

kelt el összesen. 
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6.4. Beszámoló a BME Nyílt Nap szervezéséről 

Richter Kristóf elmondta, hogy a Nyílt Napra a 3D nyomtatott reprezentációs eszközök gyártása 

folyamatban van. 

Tóth Amanda javasolta, hogy érdemes lenne készíteni egy dokumentumot a szakokról, melyben 

röviden bemutatja a GHK annak sajátosságait. 

7. PR Bizottság 

Tóth Amanda felhívta a figyelmet, hogy minden hirdetőfelületen hirdesse a GHK az 

ösztöndíjakat, mert rendkívül szűkösek a határidők. 

8. Szponzor Csoport beszámoló 

Czavalinga Dénes elmondta, hogy nem jelentkezett senki, aki szeretne részt venni a Szponzor 

Csoport munkájában. 

9. Sport 

9.1. Beszámoló a Gépészkari Jeges Est szervezéséről 

Kun Péter elmondta a következőket: 

 Az időpont rögzítésre került, 2018. november 19-én kerül megrendezésre az esemény. 

 A Gépész Sport Szakosztály tervezi egy jégkorcsolyás gyorsulási verseny megszervezését.  

Tóth Ákos megjegyezte, hogy a legfontosabb a szerződés minél előbbi megkötése a helyszínnel. 

9.2. Egyebek 

Tóth Amanda elmondta, hogy frissítésre került a Kármán Tódor Kollégium tornatermének 

kulcsfelvételi listája. 

10. Külügy 

Tóth Amanda elmondta, hogy célszerű lenne lefordítani a Gépészkari Jeges Est plakátjait angol 

nyelvre. 

11. GSZK beszámoló 

Gulácsi Balázs elmondta a következőket: 

 2018. november 15-én (csütörtökön) gyűlést tartanak, és megbeszélik a kezdeti teendőket. 
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 Beszámolt a szakosztály vezetői üléséről. Elmondta, hogy a GSZK tervezett projektje egy 

versenyautó építése. 

Kántor Tamás javasolta, hogy az öntevékeny körök cseréljék le a Szervezeti és Működési 

Szabályzatukat, melyet a GHK folyamatosan ellenőrizzen. 

12. Egyebek 

Tóth Ákos beszámolt a KIB ülésen elhangzottakról. 

Szénási András megkérdezte, hogy mikor lesz a következő GHK ülés. Tóth Amanda elmondta, 

hogy a Gólyabál miatt 2018. november 12-én, hétfőn 18:15-től kerül megtartásra az ülés. 

Tóth Amanda beszámolt a Gólyatanács állásáról. Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottságnak kell 

még előadást tartania. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a következő napon 18:00 - 20:00 között lesz a GHK tagjainak 

fotózása. Felhívta a figyelmet az egységes megjelenésre. 

Szili Ákos elmondta, hogy november 22-én Gólyatáborral kapcsolatos megbeszélés lesz. 

  

Ülés vége: 22:20 

A következő ülés várható időpontja: 2018. november 12. (hétfő) 18:15 

A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József 

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2018. november 6. 

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

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 

 


