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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. november 20-án tartott rendes
üléséről
Képviselő neve

Mandátum

Jelen

Bányász Gáspár
Czavalinga Dénes
Farkas Szidónia
Gulácsi Balázs
Kántor Tamás
Kovács Gizella
Kun Péter
Lukács Bálint
Okolicsányi Péter
Richter Kristóf
Szénási András
Szenka József
Szili Ákos
Tóth Ákos Károly
Tóth Amanda
Tóth Levente
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Késett

Korábban
távozott

Kimentést
kért

Hiányzott

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.

2.

Vezetői beszámoló
1.1.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 20-i)

1.2.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 13-i)

1.3.

Egyebek

EHK beszámoló
2.1.

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

3.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

4.

Kollégiumi Bizottság
4.1.

Egyebek
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5.

Ösztöndíj Bizottság
5.1.

Kari BME ösztöndíj végeredménye

5.2.

Szakmai ösztöndíj végeredménye

5.3.

Sportösztöndíj végeredménye

5.4.

Közéleti ösztöndíj végeredménye

5.5.

Gólya közéleti ösztöndíj végeredménye

5.6.

Közösségi ösztöndíj végeredménye

5.7.

Közösségvezetői ösztöndíj végeredménye

5.8.

Rendezvényszervezői ösztöndíj végeredménye

5.9. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2018. október 1-31. időszakra
vonatkozóan
5.10.
Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2018. november 1-15.
időszakra vonatkozóan
5.11.

GHK közéleti ösztöndíj végeredménye a 2018. október 1-31. időszakra vonatkozóan

6.

Szociális Bizottság

7.

Gazdasági Bizottság

8.

Rendezvény Bizottság

9.

Sport

10.

Egyebek

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön
megtartásra?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-120/XV./2018-2019. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1.

Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 20-i)

Tóth Amanda elmondta a következőket:
•
•
•
•
•

A TDK-ra az előző évekhez képestnéhány szekcióból kevesebb dolgozat érkezett be.
Szaller Ádám az új doktorandusz képviselő.
Kiírásra került az átfogó szervezeti egységek ösztöndíja.
A K150-es előadóterem padsor munkálatai újabb 2 hónapot csúsznak.
A Kari koccintás december 17-én kerül megrendezésre.
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•
•
•
•
•
1.2.

A Kari Tanács december 15-én kerül megrendezésre.
A Kari film készítése folyamatban van.
A nyílt napi promóciós termékek elkészítése folyamatban van.
A Gólyabál rendben lezajlott.
Tóth Amanda beszámolt az ösztöndíjak állásáról a Dékáni Vezetőségnek.
Beszámoló a Dékáni Tanács üléséről (november 13-i)

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3.

Szó volt a Rektori Tanácson zajló eseményekről.
A 2019. évi költségvetés kidolgozása megkezdődött.
Az MSc felülvizsgálatról ütemterv készül.
Az Msc felülvizsgálattal kapcsolatos Kari Fórum november 28-án kerül megrendezésre.
Szóba került, hogy az intézményi akkreditáció le fog járni, a megújítási folyamatot
megkezdik.
A Gépészmérnöki Karon a legalacsonyabb a lány hallgatók aránya a BME-n, a VIK
sikeresebben szólítja meg őket, felmerült hasonló programok indítása.
A Figyelő rangsort áttekintették, és megbeszélést folytatott róla a Dékáni Vezetőség.
A TDK dolgozatoknak kutatás témában pozitív tapasztalatai voltak.
Egyebek

Tóth Amanda részt vett az ÉPGET Tanszék felülvizsgálaton. Beszámolt az ülésen
elhangzottakról.

Tóth Amanda felhívta a figyelmet arra, hogy a Kari honlap véleményezésének határideje holnap
van.

2. EHK beszámoló
2.1.

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

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket:
• Oroszki Norbert lett a KÁTÉ felelős.
•
•
•
•
•

A 2019-es költségvetés tervezetét kezdték el tárgyalni, de Dr. Józsa János rektor úr
szerint erre nincs még szükség.
Nagy Balázs Vince elmondta, hogy a Műhelyben megjelent róla egy cikk, amihez ő nem
adja a nevét.
Megérkezett a szociális ösztöndíjakra szánt normatíva összeg.
A normatíva elszámolás a közeljövőben fog lezajlani.
A HSZI beszerzések lassabb tempóban történnek az elmúlt időszakban.

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

•
•
•

EBME, Szakmai és Sportösztöndíjak érkeztek az EHK-hoz, ezeket el is fogadták.
Az EHK Stratégiai Bizottsági ülésén a HNOR aktualizálásáról volt szó.
Az informatikai beszerzések ismételten elkezdődtek.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos elmondta a következőket:
•
•
•

•

Megérkezett az MSc felülvizsgálás ütemterve, a határidők szűkösek. Három hét áll
rendelkezésre a szakok bemutatásának kidolgozására.
Holnap megrendezésre kerül a Tanulmányi bizottsági ülés.
A Dr. Bihari Péterrel való egyeztetés során megbeszélték, hogy a munkavédelem tárgy
ismételt felvétele ingyenes. Aki kifizette már, az a 999-es kérvény leadásával visszamenőleg
is megkapja ennek az árát.
Önköltséges hallgatóknak mégsem kell fizetni a kredit újrafelvételért, akik már ezt
megtették, adjanak le 999-es kérvényt jogorvoslatért.

4. Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
•
4.1.

Hétfőn kerül megrendezésre a Kollégium Bizottsági ülés.
Egyebek

Tóth Amanda felhívta a figyelmet, hogy a HK tömb külső bejáratának javításakor a földszinten
lévő körök zárják be az ajtójukat. Bányász Gáspár értesíti majd a köröket.

5. Ösztöndíj Bizottság
5.1.

Kari BME ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a KBME ösztöndíj ponthatárára (80 pont) és az egy pontra jutó értékre (1011 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari BME ösztöndíj ponthatára 80 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 1011 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-121/XV./2018-2019. számú határozat)
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5.2.

Szakmai ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Szakmai ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (780 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Szakmai ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 780 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-122/XV./2018-2019. számú határozat)
5.3.

Sportösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Sportösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (43 Ft) vonatkozó
javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Sportösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 43 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-123/XV./2018-2019. számú határozat)
5.4.

Közéleti ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közéleti ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (40 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közéleti ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 40 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-124/XV./2018-2019. számú határozat)
5.5.

Gólya közéleti ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Gólya közéleti ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre (20 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Gólya közéleti ösztöndíj ponthatára 1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 20 Ft legyen?
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A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-125/XV./2018-2019. számú határozat)
5.6.

Közösségi ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közösségi ösztöndíj ponthatárára (0 pont) és az egy pontra jutó értékre (788 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közösségi ösztöndíj ponthatára 0 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 788 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-126/XV./2018-2019. számú határozat)
5.7.

Közösségvezetői ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közösségvezetői ösztöndíj ponthatárára (0 pont) és az egy pontra jutó értékre (1000
Ft) vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közösségvezetői ösztöndíj ponthatára 0
pont legyen és az egy pontra jutó érték 1000 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-127/XV./2018-2019. számú határozat)
5.8.

Rendezvényszervezői ösztöndíj végeredménye

Tóth Levente ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Rendezvényszervezői ösztöndíj ponthatárára (1 pont) és az egy pontra jutó értékre
(100 Ft) vonatkozó javaslatát.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Rendezvényszervezői ösztöndíj ponthatára
1 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 100 Ft legyen?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-128/XV./2018-2019. számú határozat)
5.9.
Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2018. október 1-31.
időszakra vonatkozóan

Tóth Amanda ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
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pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. október 1-31.
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. október 1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-129/XV./2018-2019. számú határozat)

Tóth Amanda átadta az ülés vezetését Lukács Bálintnak. (22:38)
Tóth Amanda elhagyta a termet. (22:38)
Lukács Bálint ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra
beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. október 1-31.
időszakra vonatkozóan.

Lukács Bálint megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói
Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a
2018. október 1-31. időszakra vonatkozóan?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-130/XV./2018-2019. számú határozat)

Tóth Amanda visszatért a terembe. (22:42)
Tóth Amanda visszavette az ülés vezetését. (22:42)
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5.10. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2018. november 1-15.
időszakra vonatkozóan

Tóth Amanda ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. november 1-15.
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. november 1-15. időszakra vonatkozóan?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-131/XV./2018-2019. számú határozat)

Tóth Amanda átadta az ülés vezetését Lukács Bálintnak. (22:47)
Tóth Amanda elhagyta a termet. (22:47)
Lukács Bálint ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra
beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. november 1-15.
időszakra vonatkozóan.

Lukács Bálint megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói
Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára, a
2018. november 1-15. időszakra vonatkozóan?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-132/XV./2018-2019. számú határozat)

Tóth Amanda visszatért a terembe. (22:51)
Tóth Amanda visszavette az ülés vezetését. (22:51)
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5.11.

GHK közéleti ösztöndíj végeredménye a 2018. október 1-31. időszakra vonatkozóan

Tóth Amanda ismertette előterjesztését a GHK közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok
bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. október 1-31. időszakra vonatkozóan.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a GHK közéleti ösztöndíjra
beérkezett pályázatok bírálására, azok kifizetési listájára, a 2018. október 1-31. időszakra
vonatkozóan?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-133/XV./2018-2019. számú határozat)

6. Szociális Bizottság
Bányász Gáspár elmondta, hogy a bizottsági ülés holnap 18:00-tól kerül megrendezésre.

7. Gazdasági Bizottság
Lukács Bálint elmondta a következőket:
•

Az informatikai beszerzések ismét megkezdődtek.

Lukács Bálint ismertette a Gólyabál végleges költségvetését.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gólyabál végleges költségvetését?
A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-134/XV./2018-2019. számú határozat)

8. Rendezvény Bizottság
Szénási András elmondta a következőket:
•
•
•
•

A Gólyabál sikeres volt, rendben lezajlott.
A Kari Rendezvény Bizottság folyamatosan készíti a fabatkákat.
A következő éves Gólyatábor helyszínének egyik lehetősége ismét Bükkszék. A
Gólyatáborral kapcsolatban november 22-én megbeszélést folytat a Rendezvény Bizottság.
A Nyílt Napra az előkészületek sikeresek voltak.

9. Sport
Kun Péter beszámolt a Jegesestről, a rendezvény a nehézségek ellenére rendben lezajlott.

10. Egyebek
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 / 10. oldal

Ülés vége: 00:34
A következő ülés várható időpontja: 2018. november 27. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb

Kelt: Budapest, 2018. november 20.

………………………..…………..
Tóth Levente Ferenc
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

………………………..…………..
Tóth Amanda
elnök
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

