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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 25-én tartott rendes 

üléséről 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Csala Tas szavazati jog x     

Czavalinga Dénes szavazati jog x     

Göllei Máté szavazati jog    x  

Gulácsi Balázs szavazati jog    x  

Hegyi Bence szavazati jog x     

Heszler András szavazati jog x     

Kántor Tamás szavazati jog  x    

Lukács Bálint szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Szénási András szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog  x    

Tepfenhart Bence tanácskozási jog x     

Tóth Ákos Károly szavazati jog x     

Tóth Amanda szavazati jog x     

Tóth Levente tanácskozási jog x     

Ureczki Ágnes 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: Pizág Levente (KÖRET vezetője) és Lurvig József (KÖRET leköszönő 

vezetője). 

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. A KÖRET leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető 

bemutatkozása 

1.2. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 24-i) 

1.3. Kari Informatikai Bizottság helyettesítés 

1.4. Beszámoló a GHK Tisztújításának állásáról 
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1.5. Egyebek 

2. PR Bizottság 

3. Tanulmányi Bizottság 

3.1. Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv állása 

4. Kollégiumi Bizottság 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló a Tanulmányi ösztöndíj állásáról 

6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíjakra fordítható keret növekedéséről 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Pályázati felhívás a Kari Rendezvény Bizottság rendezvényszervezői pozícióira 

1.6.Kari Tanács ülés napirendi pontjai és helyettesítés 

1.7.A Grafikus Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 

1.8.Beszámoló az elnöki értekezletről 

8. Iroda 

8.1. HK tárgyaló festése 

12. Külügy 

9. EHK beszámoló 

10. Egyebek 

Napirend előtt 

Csala Tas és Tepfenhart Bence megköszönték, hogy a GHK tagjai lehettek, és elbúcsúztak a 

Képviselet tagjaitól. 

Csala Tas és Tepfenhart Bence elhagyták az ülést. (20:13) 
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1. Vezetői beszámoló 

1.1. A KÖRET leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető 

bemutatkozása 

Lurvig József elmondta, hogy jó évet tudhat a KÖRET maga mögött. Folytatták a Gépész Sport 

Szakosztály segítségével megvalósult fit ételek elkészítését. Az év folyamán tartott a KÖRET egy 

főző szakkört is, melyen sok hallgató vett részt. Ennek folytatása még nem volt, de reméli, hogy a 

következő vezetőség alatt megvalósul. 

Pizág Levente elmondta, hogy szeretné tovább vinni azokat az értékeket, melyek az eddigi 

sikerekhez vezették el a KÖRET-et. A hangsúly az elkövetkező időszakban a csapatépítésen lenne. 

Lukács Bálint megkérdezte, hogy hány főt számlál jelenleg a KÖRET? Pizág Levente azt 

válaszolta, hogy körülbelül 25-30 tagja van a körnek, az új tagokkal együtt. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy hogy áll a kör az eszközök terén? Pizág Levente azt válaszolta, 

hogy néha megesik, hogy eltűnik egy-egy eszköz, de hamar elő szoktak kerülni, ettől eltekintve 

jelenleg nem szenvednek hiányosságot e téren. 

Szénási András megkérdezte, hogy el szoktak-e fogyni az elkészített ételek? Pizág Levente azt 

válaszolta, hogy változó, ételtől függő. 

Pizág Levente és Lurvig József elhagyták az ülést. (20:17) 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Pizág Levente legyen a KÖRET új 

vezetője? 

A GHK titkos szavazáson 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-037/VII./2018-2019. számú határozat) 

1.2. Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (szeptember 24-i) 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Elő lett terjesztve az MSc felülvizsgálatról készült dokumentáció. 

 Egyeztetések történtek a BME Nyílt Napját illetően. 

 A Bosch vállalat és a Kar közt szerződés létesült kooperatív képzés meghirdetése kapcsán. 

 Dr. Paál György Tanszékvezető Urat felkeresték hallgatók, miszerint a Tanszék által 

oktatott tantárgyakhoz szeretnének konzultációt tartani. 

 Az Egyetemi Hallgatói Képviseletet meglátogatta Murai László a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöki pályázatának egyik indulója. 

 Dr. Hős Csaba a koreai látogatásán elosztogatta a Kar PR célzattal készült fabatkáit. 

 Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken leltározás volt. 

 A diplomaosztó ünnepségen egyes hallgatók tájékozódási gondokkal küszködtek 

diplomájuk átvétele alatt. 
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 A második Gólyatanács foglalkozáson 10 hallgató vett részt. 

1.3. Kari Informatikai Bizottság helyettesítés 

Tóth Amanda elmondta, hogy Gulácsi Balázs rajta kívül álló okok miatt nem tud részt venni a 

KIB következő ülésén. 

1.4. Beszámoló a GHK Tisztújításának állásáról 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 A legutóbbi állás alapján a GHK Tisztújítás érvényességéhez szükséges szavazók 

körülbelül egyharmada szavazott. 

 A KÁTÉ szerződése nem lett elrendezve a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság által, de a 

választási különszámot megkaptuk. 

1.5. Egyebek 

Tóth Amanda elmondta, hogy szabályozva lesznek az EHK által kért hírmegosztások 

elmaradására kivetett szankciók. 

2. PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Rendben lezajlott a Nyílt Napi megbeszélés, a beszámolót a GHK belső listájára elküldte.  

 A Kar vezetősége indítványozta, hogy ne csak a GHK tagjainak, hanem az érdekességek 

kiállítását bemutató hallgatóknak is legyen megkülönböztető pólója a rendezvény ideje 

alatt. 

 A következő PR referens feladata lehetne, hogy összegyűjti, hogy hány pólóra van szükség 

az új igények szerint. Remélhetőleg ezek beszerzése nem a GHK költségvetését fogja 

terhelni. 

 A Polimertechnika Tanszékkel már voltak egyeztetések a 3D nyomtató Nyílt Napra 

történő kihelyezését illetően, ráadásul a korábbi évvel ellentétben idén két, különböző 

technológiájú nyomtatóra számíthatnak a látogatók a Nyílt Napon. Lehetne pályázatot 

kiírni a nyomtatandó PR termékek formáját illetően. 

 A hétvégén a PR How-to hiányosságai pótolva lesznek. 

Ureczki Ágnes megköszönte a Gépészkari Hallgatói Képviseletben eltöltött időt. 

Ureczki Ágnes elhagyta az ülést. (20:35) 

Tóth Amanda elmondta, hogy Kántor Tamás és Szili Ákos távollétében az EHK beszámoló 

később lesz megtartva. 
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3. Tanulmányi Bizottság 

Tóth Ákos elmondta, hogy a Best Practices Bizottság által készített dokumentum a lezárásához 

közeleg. Akik szeretnének hozzátenni valamit még a GHK által küldött anyaghoz, azok a hét végéig 

tegyék meg. 

3.1. Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv állása 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 A Tanulmányi Teljesítményértékelési Terv javításokkal ellátott változata a héten lesz 

véglegesítve és továbbítva az oktatási dékánhelyettesnek. 

4. Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégium ötödik emeletén elég sok ágyi 

poloskás szoba van. 

Tóth Amanda elmondta, hogy beszélt a TTK Hallgatói Képviselet elnökével, és állítása szerint 

nem jó a viszony a TTK HK és a GHK kollégiumi referensei közt. Okolicsányi Péter elmondta, 

hogy a szobacserék kapcsán nem volt gördülékeny a kommunikáció, és akkor alakulhattak ki 

súrlódások. Tóth Amanda elmondta, hogy a TTK HK tagjai közt olyan visszhangot kelt a dolog, 

mintha Okolicsányi Péter nem végezné jól a munkáját. Okolicsányi Péter azt válaszolta, hogy 

egyetlen e-mailre nem küldött azonnal választ a TTK HK Kollégiumi referense számára, melyre 

akkor küldte el, amikor az indokolttá vált. Minden más esetben zavartalan volt az információk 

áramlása, a szobafoglalás előtt kapott választ a TTK HK Kollégiumi referense, hogy melyek lesznek 

a TTK hallgatói számára fenntartott szobák. Elmondta, hogy a TTK HK azt sérelmezte, hogy 

kevesebb északi szobát kaptak, mint korábban. Erre azt válaszolta, hogy a TTK hallgatóinak 

fenntartott szobák arányaiban így is több északi szobát számlálnak, mint a Gépészkar hallgatói 

számára fenntartott helyek. Erre válasz nem érkezett a TTK HK részéről. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló a Tanulmányi ösztöndíj állásáról 

Tóth Levente elmondta, hogy a Tanulmányi ösztöndíj dokumentációja el lett küldve a Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóságnak. A dokumentáció többek közt a homogén hallgatói csoportok 

megállapítását, a Kari Tanulmányi Bizottság határozatát, a kiosztott összegek mértékét tartalmazta. 
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6. Szociális Bizottság 

6.1. Beszámoló a Rendszeres szociális ösztöndíjakra fordítható keret növekedéséről 

Bányász Gáspár elmondta, hogy - nem régi kormányhatározat alapján - a kiosztható szociális 

ösztöndíjak összege nagymértékben megemelkedett. 

7. Rendezvény Bizottság 

7.1. Pályázati felhívás a Kari Rendezvény Bizottság rendezvényszervezői pozícióira 

Lukács Bálint ismertette a Kari Rendezvény Bizottság jelentkezési pályázatát. A jelentkezési 

határidők a holnapi naptól elérhetőek lesznek. Előreláthatólag október 7-ig lehet jelentkezni, így a 

6. oktatási héten lenne vége.  

Heszler András javasolta, hogy legyen két hét a jelentkezés időtartama. Szénási András elmondta, 

hogy gondot okozhat, hogy a 6. oktatási héten nem lesz ülése a Kari Rendezvény Bizottságnak. 

Lukács Bálint azt válaszolta, hogy lehet ülést tartani akkor is. Másrészt továbbra sem letisztázott, 

hogy a KRB mikor tartsa meg első ülését. Ha a 6. hétig tart a jelentkezés, több hallgató 

érdeklődésére számíthatnak. 

Szili Ákos és Kántor Tamás megérkeztek az ülésére. (21:05) 

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a KRB pályázati felhívását az ismertetett módon? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-038/VII./2018-2019. számú határozat) 

Vezetői beszámoló folytatása 

1.6.Kari Tanács ülés napirendi pontjai és helyettesítés 

Tóth Amanda bemutatta a Kari Tanács 2018. február 22-i ülésének napirendi pontjait és 

előterjesztéseit. A GHK megvitatta a napirendi pontokkal kapcsolatos álláspontját. 

1.7.A Grafikus Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 

Kántor Tamás ismertette a Grafikus Kör Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

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

Szabályzatát? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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(GHK-039/VII./2018-2019. számú határozat) 

1.8.Beszámoló az elnöki értekezletről 

Tóth Amanda elmondta, hogy volt egy elnöki értekezlet csütörtökön, ahol ott volt majdnem mind 

a nyolc kar hallgatói képviseletének az elnöke. A gyűlésen az alábbi témákról volt szó: 

 A találkozó egyik témája a BME tulajdonában lévő balatonlellei tábor állapota volt, melybe 

az egyes kari hallgatói képviseletek nyári táborai alatt került. A hír a Kancelláriához is 

eljutott, a javítások az EHK költségvetését fogják terhelni. A gépészkari tábor alatt 

semmilyen károkozás nem történt. 

 A nyári EHK tábor díját ki kell fizetni minden olyan képviselőnek, aki nem vett részt a 

kötelező szekciókon. A GHK tagjai közül egy fő érintett. Az EHK megszavazta, hogy az 

adott KHK-kat terheli a felelősség. Erről több KHK-ban is megoszlanak a vélemények az 

EHK delegáltjaik és a többi tagok között. 

Tóth Amanda felvetette a kérdést, hogy az egyes EHK képviselők szekciókról történő távolléte 

kit terhel felelősséggel? A GHK többsége amellett hallgatta hangját, hogy egyénszinten legyen 

szankcionálva az EHK táborában a szekciókról történő hiányzás, és ne a KHK-kat terheljék vele. 

Tóth Amanda elmondta, hogy közeleg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

(HÖOK) által megszervezett vezetőképző hétvége. Az idei alkalommal változni fog a leutazók 

listája. 

8. Iroda 

8.1. HK tárgyaló festése 

Tóth Levente elmondta, hogy a GHK tagjai online jelezhetik, hogy mikor szeretnének részt venni 

a GHK iroda festésében. 

12. Külügy 

Kántor Tamás elmondta, hogy kisebb-nagyobb csúszásokkal, de megtörtént a külföldi hallgatók 

részére meghirdetett Orientation Day Event. 

9. EHK beszámoló 

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket: 

 Megtörtént a külföldi hallgatók évnyitója. 

 Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselete módosította SZMSZ-ét. 
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 A Versenycsapat Fejlesztői Központ tervezési folyamatai zajlanak. 

 Néhány kollégiumban pótmentori pályázatok kerülnek kiírásra, a Gépészkart ez nem érinti. 

 Feltöltötték a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által meghozott döntésre váró helyeket az 

egyes kollégiumokban. 

 A Rendszeres szociális ösztöndíjak kihirdetése kis mértékben tolódhat a keretnövekedés 

bizonytalansága miatt. 

 Volt Belső Szociális Bizottság ülés, ahol a Rendszeres szociális ösztöndíj várható 

ponthatáráról és összegeiről volt szó. 

 Kérdések merültek fel a szociális ösztöndíjak összegének 40%-os emelése kapcsán. A pénz 

még nem érkezett meg az Egyetemre, azonban a tájékoztatás szerint az egyes összegeket 

már ki lehet utalni a hallgatóknak. 

 A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok összege is emelkedni fog. 

 Egyeztetések történtek Ferenczi Bernadettel (HSZI) az ösztöndíj pályázatok kiírása 

ügyében. 

 A MISZISZ kapcsolattartók megbízatása lejárt, a kari PR felelősök veszik át a feladatok egy 

részét. 

 Hétfő reggel volt egy rendkívüli EHK ülés, ahol el lettek fogadva a kari hallgatói normatíva 

elosztások. 

 Hamarosan vezetőségváltás lesz a HÖOK köreiben. 

 Gazdasági megújulás várható. Ezzel kapcsolatban összegyetemi megbeszélés lesz az EHK 

szervezésében.  

10. Egyebek 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy a szintfelelősöket tájékoztatja szintfelelősi gyűlés formájában. 

Az alakuló ülés alkalmával örülne, ha valaki vállalná a szintfelelős koordinátori feladatok elvégzését. 

Kántor Tamás emlékeztette a GHK tagjait, hogy az alakuló ülésre az egyes posztokra lehet írni 

pályázatot. Nem szükségszerű, az alakuló ülésen is meg lehet pályázni az egyes posztokat, azonban 

az előre megírt pályázatokat a GHK tagjai előre láthatják. 

Hegyi Bence elköszönt a GHK tagjaitól és megköszönte a közösen töltött időt. 

Heszler András is elköszönt a GHK tagjaitól. 
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Ülés vége: 22:58 

A következő ülés várható időpontja (alakuló ülés): 2018. október 2. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 25. 

………………………..………….. 
Tóth Ákos Károly 
emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


