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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. november 12-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: 18:10 

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

Az ülést Tóth Amanda távollétében Lukács Bálint, a GHK alelnöke vezeti. 

Lukács Bálint 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. 

Lukács Bálint felkérte Kántor Tamást az ülés emlékeztetőjének vezetésére, aki elfogadta a 

felkérést. 

Lukács Bálint megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés emlékeztetővezetője Kántor Tamás 

legyen? 

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

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

Lukács Bálint előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Vezetői beszámoló 

2. EHK beszámoló 



2 / 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 

 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (november 8-i) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Bizottsági ülés alakulása a héten 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló monitoring ülésről 

4.2. Beszámoló kollégiumi mentori gyűlésről 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az ösztöndíj kiírások állásáról 

5.2. Beszámoló az ösztöndíj jelentkezések állásáról 

6. Szociális Bizottság 

7. Gazdasági Bizottság 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a 2018. évi Gólyabál szervezésének állásáról 

8.2. Beszámoló a 2018. évi BME Nyílt Nap szervezésének állásáról 

9. Szponzor Csoport beszámoló 

10. Sport 

10.1. Beszámoló a 2018. évi Gépészkari Jeges Est szervezésének állásáról 

11. Külügy 

11.1. Beszámoló az angol nyelvű GHK honlap állásáról 

12. GSZK beszámoló 

13. Egyebek 

Lukács Bálint megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

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

(GHK-110/XIV./2018-2019. számú határozat) 

1. Vezetői beszámoló 

Lukács Bálint elmondta, hogy a következő napon (november 13-án) lesz Dékáni Tanács ülés, 

amin betegség miatt helyettesíteni fogja Tóth Amandát. 
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2. EHK beszámoló 

2.1. Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (november 8-i) 

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondták a következőket: 

  A Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Programban részt vevő hallgatók Ügyrendje 

Rektori-Kancellári közös utasításként lesz kiadva. 

 Az MVK Fejlesztői Központ építésével kapcsolatban keresik a kivitelezési lehetőségeket. 

 Elfogadták az előterjesztéseket, a HÖK ASZ 10. számú mellékletének módosítását 

elutasították további pontosítás szükségessége miatt. 

 A HK ZH február 18-án lesz megtartva. 

Kovács Gizella megérkezett az ülésre. (18:15) 

 Az informatikai beszerzésekkel kapcsolatban egyeztetések zajlottak Szabady Szabolccsal 

(Informatikai Igazgatóság) és Dr. Remzső Tiborral (Informatikai Igazgatóság). 

 Gólyatábor értékelő megbeszélés lesz november 22-én 15:00 órától. 

 A Közéleti ösztöndíjhoz szükséges OHV kitöltöttségi adatok készülnek. 

 A záróvizsgázók miatt létrehozott opcionális vizsganapok nem számítanak bele a 

minimális vizsgaszámba. 

 A KBM felülvizsgálata zajlik. 

 A kollégiumi jelentkezés során megadott adatok ellenőrzése zajlik. 

 Hamarosan lesz KGB ülés. 

 A doktorandusz képviselői szavazás során a Gépészmérnöki Karon a doktorandusz 

képviselő Szaller Ádám, korábbi GHK tag lett. 

Okolicsányi Péter Keve megérkezett az ülésre. (18:39) 

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

3.1. Bizottsági ülés alakulása a héten 

Szenka József és Kovács Gizella elmondta, hogy lesz a szerdai napon bizottsági ülés. 

4. Kollégiumi Bizottság 

4.1. Beszámoló monitoring ülésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszéltek az ágyi poloskás szobák rovartalanításáról. 
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 A KTK egyik TTK-s hallgatók által lakott szobájában csótányt találtak, innen átköltöztek a 

hallgatók. 

4.2. Beszámoló kollégiumi mentori gyűlésről 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszéltek a mentorok által szervezett főzőversenyről. 

 A szoba tisztasági versenyre folyik a jelentkezés. 

 A kollégiumi konyhákban kint felejtett edényeket a mentorok összegyűjtötték. 

5. Ösztöndíj Bizottság 

5.1. Beszámoló az ösztöndíj kiírások állásáról 

Tóth Levente elmondta, hogy az egyeztetés folyamatosan zajlik Ferenczi Bernadettel (HSZI). 

5.2. Beszámoló az ösztöndíj jelentkezések állásáról 

Tóth Levente elmondta a következőket: 

 A rövid határidők ellenére még nagyon kevesen jelentkeztek a kiírt ösztöndíjakra. 

 A pénteki napon még az előzetes tervezettel ellentétben lesz ösztöndíj igazolások 

beszedése. Kun Péter megkérdezte, hogy elég lesz-e a kiírt időpontok mennyisége. Kántor 

Tamás elmondta, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján elegendő lesz. 

 A következő napi ügyeleten is lesz igazolás beszedés, de a Gólyabál miatt ez áttevődik 18-

19 óra közé. 

6. Szociális Bizottság 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy a Gólyatanácsosok közül hány kollégista van. Szeretne nekik 

szociális bírálói felkészítést tartani. Kántor Tamás elmondta, hogy 5 fő kollégista közülük. 

7. Gazdasági Bizottság 

Lukács Bálint elmondta, hogy a mentoroknak a GHK által nyújtott 50.000 Ft értékű támogatás 

rendben megvalósult. 

8. Rendezvény Bizottság 

8.1. Beszámoló a 2018. évi Gólyabál szervezésének állásáról 

Szénási András elmondta a következőket: 



5 / 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 

 

 A következő napon lesz megrendezve a Gólyabál, amire várja a Hallgatói Képviselet tagjait. 

 Beszámolt a jegyeladásról: 

o Az online jegyárusítás éjfélkor lezárul, ezután csak a helyszínen lesz lehetséges a 

jegyek megvétele. 

o Ismertette a jelenlegi jegyeladási adatokat. 

 A catering szolgáltatás megrendelése nehézségekbe ütközött, várhatóan megoldódik a 

probléma. 

 Támogatóként ott lesz a rendezvényen az AXE, a MISZISZ és a Vérplazma. 

 Kancellár úr egyéb hivatali elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a rendezvényen. 

 A megrendelt poharak a következő napon fognak megérkezni. 

8.2. Beszámoló a 2018. évi BME Nyílt Nap szervezésének állásáról 

Szénási András elmondta, hogy a Nyílt Napra szánt reprezentációs tárgyak elkészítését a KRB 

vállalta. 

Richter Kristóf elmondta a következőket: 

 A Nyílt Napra szánt pólók megrendelése megtörtént, várhatóan november 29-én fognak 

megérkezni. 

 A Nyílt Napra szánt beosztás készül, melyről hamarosan tájékoztatja a Képviselet tagjait. 

9. Szponzor Csoport beszámoló 

Czavalinga Dénes elmondta, hogy készül a Csoport működési alapjait meghatározó 

dokumentum. 

10. Sport 

10.1. Beszámoló a 2018. évi Gépészkari Jeges Est szervezésének állásáról 

Kun Péter elmondta a következőket: 

 A helyszín küldött árajánlatot. A pálya bérlése a korábbi évekhez képest drágult. 

Megpróbálja megbeszélni a helyszínnel, hogy a korábbi évekkel azonos összegért lehessen 

bérelni a pályát. 

 A szerződéstervezet készítése folyamatban van, a héten alá kell írni.  

 Lesz helyszínbejárás. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a jegyár a költségek várható növekedése miatt 1200 Ft lesz, a 

következő napon indul a jegyek árusítása. 
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11. Külügy 

11.1. Beszámoló az angol nyelvű GHK honlap állásáról 

Szenka József elmondta a következőket: 

 Tervei szerint a GHK honlapon lenne egy általános információkat tartalmazó cikk, ahol a 

külföldi (rész)képzésen résztvevő hallgatók részére lennének összegyűjtve a legfontosabb 

információk, illetve az egyetemi weboldalak angol nyelvű változatainak elérhetősége. 

 Ezen felül szeretne egy eseti ülést összehívni, ahol a legfontosabb információkat gyűjtenék 

össze, illetve kijelölnék a GHK oldal lefordítandó részeit. 

12. GSZK beszámoló 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy a csütörtöki napon (november 15.) GSZK vezetői workshop kerül 

megtartásra. 

13. Egyebek 

Kántor Tamás elmondta a következőket:  

 Kérte a Képviselet tagjait, hogy az iktatás aktualizálásában segítsen valaki. 

 Este 20:00-tól Gólyatanács foglalkozás lesz megtartva, amire várja a Képviselőket is. 

Okolicsányi Péter Keve elmondta, hogy a HK Tömb üvegajtó mágneszárának javíttatását 

kérelmezni fogja az üzemeltetéstől. 

Tóth Levente elmondta, hogy a szerdai napon az előzetes terveknek megfelelően ösztöndíj 

pályázatok bírálása lesz. 

Szenka József elmondta, hogy elkészült a GHK tagokról készült tablóképek utómunkálataival. 

Kun Péter elmondta, hogy több hallgatótól érkezett negatív visszajelzés az ösztöndíj adatlapok 

szükségességével kapcsolatban. Kántor Tamás és Tóth Levente elmondták, hogy ezt ők sem 

tartják előnyösnek, de a HSZI ezek nélkül nem engedélyezi az ösztöndíjak hirdetését a GDPR 

miatt. A Képviselet megállapodott, hogy erről tájékoztatni fogják a hallgatókat. 

 

Ülés vége: 19:27 

A következő ülés várható időpontja: 2018. november 20. (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 12. 
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………………………..………….. 
Kántor Tamás 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


