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0. ADATOK 

Időpont: 2016. október 4. (kedd), 20:00 

Helyszín:  

1111 Budapest, Irinyi József. u. 1-17. 

Kármán Tódor Kollégium, 9. emelet, 919-es terem 

Jelenlévők: 

 

EHK elnök: 

 Krisztián Dávid 

Mandátumot szerzett tagok: 

 Göllei Máté 

 Gulácsi Balázs 

 Hegyi Bence 

 Kovalovszki Máté 

 Lántzky Anna 

 Nagy Edit 

 Okolicsányi Péter 

 Perger Dávid 

 Rózsavölgyi Gréta 

 Szaller Ádám 

 Tóth Amanda 

 Varró Gergő 

 Vatai András 

Vendégek: 

 Czavalinga Dénes 

 Heszler András 

 Szigeti Milán 

 Szikszai Fanni 

 Szücs Márk 

 Tóth Ákos Károly 

 Ureczki Ágnes 

Krisztián Dávid: Üdvözölt mindenkit, gratulált a mandátumot szerzetteknek, majd megkérdezte, 

hogy minden mandátumot szerzett személy kíván-e a mandátumával. 

A kérdésre minden jelenlévő érintett igennel válaszolt.  

Kántor Tamás nem jelent meg a GHK alakuló ülésén, ezáltal nem vette fel a mandátumát. A 

GPK HÖK SZMSZ 7. § (12) bekezdése értelmében erre 14 napja van. 
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1. JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ MEGVÁLASZTÁSA 

Jelölt: Vatai András 

1.1 SZAVAZÁS 
12 db igen, 0 db nem, 1 db tartózkodás 

A szavazás értelmében Vatai András lett a GHK alakuló ülés jegyzőkönyvvezetője. 

2. ELNÖKVÁLASZTÁS 

Jelölt: Perger Dávid 

2.1 PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE 
Perger Dávid:  

Tervei a GHK különböző bizottságaival kapcsolatban: 

Szeretett volna korábban elnökségre pályázni, de mostanáig várt vele. Harmadik évét kezdi a 

képviseletben, mostanra ért oda, hogy a jelenlegi körülmények között az ő tapasztalatai hasznosak 

lehetnek, tapasztalt hallgatói képviselőnek számít egyetemi szinten is. Az eddig eltelt időszakban 

határidőre végezte a rá bízott munkákat. 

 Tanulmányi és Oktatási Bizottság: Fő céljai a BSc tantervek és az OHV felülvizsgálatának 

sikeres befejezése, a hallgatói érdekek hatékony képviselete ezen projektek során. 

 Szociális Bizottság: Elmondta, hogy a bírálók eddig jól dolgoztak, jól működött eddig ez a 

terület, csak a színvonalat kell megtartani. A bírálók értékelési rendszerét kívánja 

fejleszteni a jövőben. 

 Ösztöndíj Bizottság: Fő célja a jegyzetírói és konzultációs ösztöndíjak beindítása, előbbi már 

régen húzódik, népszerűsíteni kell, utóbbinak a legfontosabb célja, hogy ne a fizetős 

konzultációkra járjanak a hallgatótársak.  

 Gazdasági Bizottság: Vissza kívánja hozni a régi színvonalat a rendezvények és az 

öntevékeny körök anyagi hátterének biztosításához, szponzorcégeket szeretne bevonzani. 

Méltatta, hogy a GSZK megoldott már néhány problémát már ilyen módon. 

 Kollégiumi Bizottság: A leggördülékenyebben működő terület, sok férőhellyel rendelkezik a 

GHK, az egyetem részéről is megkapta a megfelelő támogatást, a jelenlegi színvonalat kell 

tartani, bár fejleszteni mindig lehet. 

 Rendezvény Bizottság: Cél a rendezvények anyagi hátterének stabilizálása, és a KRB 

helyzetének erősítése. 

 PR Bizottság: Sok terve van, elsősorban a GHK megítélésén kell javítani, más hallgatói 

képviseletek és a hallgatótársak felé is. Szeretne csapatot formálni a GHK-ból, mert úgy 

tud a Képviselet hatékonyan dolgozni. A PR kiadvány elkészültével lehetőség nyílik cégek 

keresésére, amely szerinte sokat fog jelenteni, nagynak látja a potenciált a 

szponzorkeresésben. 

 Fontos feladatnak tartja az utánpótlásképzés erősítését. 

Beszéde végén kérte a jelenlévők támogatását az elnöki programjához. 
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2.2. KÉRDÉSEK A JELÖLT JELENLÉTÉBEN 
Senkinek nem volt kérdése. 

Perger Dávid elhagyta a termet. (20:39) 

2.3. ÉSZREVÉTELEK A JELÖLT TÁVOLLÉTÉBEN 
Varró Gergő: Mint leköszönő elnök, maximálisan alkalmasnak tartja a jelöltet a feladatra, szerinte 

fejben is felkészült, megfelelő irányba tudja és fogja is vinni a GHK-t. 

Krisztián Dávid: Tavasszal sokat dolgozott vele a KOB projekteken, TVSZ-szel, stb, kiemelte, 

hogy minőségi és alázatos munkájával maximálisan elégedett volt. 

Perger Dávid visszatért a terembe.  

2.4. SZAVAZÁS 
A GHK 13 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Perger Dávidot választotta a 

GHK elnökének. 

Perger Dávid ezt követően bejelentette, hogy a szavazás eredménye értelmében KHK 

tisztségviselői (elnöki) mandátumot szerzett, amely összeférhetetlen a KHK képviselői 

mandátummal (BME HÖK ASZ 5. § (4) bekezdés), ennek megfelelően lemond KHK képviselői 

mandátumáról. KHK képviselői mandátumot a tisztújításon megszerzett szavazatszámok szerinti 

sorrendben következő induló, Szikszai Fanni kapott ezáltal. 

Krisztián Dávid megkérdezte, hogy él-e mandátumával. Szikszai Fanni igennel válaszolt. 

3. EHK DELEGÁLTAK VÁLASZTÁSA 

Jelöltek: Kovalovszki Máté, Nagy Edit 

3.1 PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE 
Kovalovszki Máté: Idén került be az EHK-ba, de már bizalmat szavaztak neki, elnyerte a 

pályázati referensi posztot. Ebben megtalálta a motivációját, igyekszik a továbbiakban megfelelő 

lelkesedéssel végezni. A kollégiumi ügyek területe sem áll távol tőle továbbra sem, szeretne 

továbbra is aktívan részt venni az intézésükben. 

Nagy Edit: Az EHK egyik jelenlegi alelnöke, és ha megválasztásra kerül, folytatná is. Nem 

elégedett az EHK külső megítélésével, ezen szeretne legfőképpen változtatni. 

3.2 KÉRDÉSEK A JELÖLTEK JELENLÉTÉBEN 
Rózsavölgyi Gréta megkérdezte Kovalovszki Mátétól, hogy képviseleti munkája mellett jut-e 

elég ideje a tanulmányaira. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy korábban már otthagyta munkahelyét és kevés órája van az 

egyetemen, ezáltal igen. 

Kovalovszki Máté és Nagy Edit elhagyták a termet. (20:48) 
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3.3 ÉSZREVÉTELEK A JELÖLTEK TÁVOLLÉTÉBEN 
Perger Dávid: Kovalovszki Máté és Nagy Edit együtt kezdték el az egyetemi tanulmányaikat, 

gyakorlatilag együtt nőttek fel, egy szobában laktak sokáig, ezért nagyon jól ismerik egymást, és jó 

csapatot alkotnának a továbbiakban is, ha együtt dolgozhatnának. 

Kovalovszki Máté és Nagy Edit visszatértek a terembe. 

3.4 SZAVAZÁS 
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Kovalovszki Mátét választotta 

EHK delegáltnak. 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Nagy Editet választotta EHK 

delegáltnak. 

4 TANÁCSKOZÁSI JOGÚ TAGOK VÁLASZTÁSA 

4.1 TANÁCSKOZÁSI JOGÚ TAGOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
Varró Gergő javaslata: 4 fő 

Rózsavölgyi Gréta javaslata: 5 fő 

4.2 SZAVAZÁS 
4 fő: 5 szavazat 

5 fő: 9 szavazat 

A szavazás értelmében a GHK úgy döntött, hogy 5 fő tanácskozási jogú tagot választ. 

Krisztián Dávid elhagyta a termet (20:57) 

4.3 PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE 
Czavalinga Dénes: Egy évet töltött el a Gólyatanács tagjaként, sok feladatban kivehette már 

részét, Erasmus pályázatokat is bírált. 

Heszler András: KRB tagja volt az elmúlt évben. Végzett gólyatanácsos projektmunkát, 

amelyben a tanulmányi ösztöndíjosztási elveiről készített kutatómunkát. A PR terület érdekelné, 

sok grafikai munkát készített az elmúlt évben, megfelelő rutint szerezve ezalatt. 

Szabó István Viktor: Részt vett a Gólyatanács és a KRB foglalkozásain az első hónapokban, 

csak utána az időpontok nem voltak számára megfelelőek. 

Szigeti Milán: Az elmúlt ciklust póttagként töltötte, sok tapasztalatot szerzett a GHK-ban, 

továbbra is érdeklődik a rendezvények szervezése iránt, valamint ötleteivel segítené a 

tankörvezetői képzés fejlesztését. Szeretné segíteni a PR Bizottság munkáját is. 

Szűcs Márk: Az előző két félévet a Gólyatanács tagjaként töltötte. A Szociális és az Ösztöndíj 

Bizottságok munkájában venne szívesen részt. 

Tóth Ákos Károly: Ipari termék- és formatervező alapszakosként kezdte egyetemi tanulmányait, 

de rájött, hogy maga a gépészet jobban érdekli, ezért érdeklődött, hogyan válthat szakot, így került 



10 
 

kapcsolatba a hallgatói képviselőkkel. Megtetszett számára az ügyintézés és más hallgatói 

képviseleti munkák, a hallgatótársak segítsége. Sokat alakult a motivációja ebben a közegben, a 

kezdeti jó szándékú lelkesedése sokat alakult, idővel úgy érezte, hogy a társaság hasznos tagja 

lehetett. Öröm volt számára az EHK táborban való részvétel, és a BSc felülvizsgálattal való 

foglalkozás. Részt vett a Dr. Révész Szilárd oktatót értékelő kérdőív kiértékelésében. Célja, hogy a 

hallgatói képviseletet minél többen megismerjék, és a Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

munkájában szeretne részt venni a továbbiakban. 

Ureczki Ágnes: Tankörvezetőként tevékenykedett eddig, és szerzett tapasztalatokat, ezeket 

szeretné kamatoztatni a Rendezvény Bizottságban, a PR Bizottság munkájában is szeretne részt 

venni. 

4.4 KÉRDÉSEK A JELÖLTEK JELENLÉTÉBEN 
Kovalovszki Máté kérdése Czavalinga Déneshez: Milyen területek érdeklik a GHK-n belül? 

Czavalinga Dénes: Tervez ESZK kapcsolattartói pozícióért indulni, valamint a sportreferensi és 

irodafelelősi pozíciók is. 

Nagy Edit kérdése Heszler Andráshoz: Mennyire nehéz elszakadnia a KRB-től? 

Heszler András: Nem érzi annak, mert hallgatói képviselőként is tervez részt venni a KRB 

munkájának koordinálásában. 

Varró Gergő kérdése Heszler Andráshoz: Mennyi időt tudna szánni a hallgatói képviseleti 

munkára? 

Heszler András: Sok öntevékeny kör munkájában részt vett, de megválasztása esetén ezt a 

mennyiséget csökkenteni fogja, hogy több időt tudjon szánni a GHK-ban végzendő 

tevékenységére. 

Nagy Edit kérdései Szabó István Viktorhoz: Hogy áll a tanulmányaival, a Gólyatanácsban 

miért nem vállalt projektet, és kollégista-e? 

Szabó István Viktor: Következő félévben fog végezni. Azért nem vállalt, mert nem volt számára 

alkalmas a projektmegbeszélések időpontja. Albérletben lakik, nem kollégista. 

Kovalovszki Máté kérdése Szücs Márkhoz: Tagja-e valamelyik öntevékeny körnek, esetleg van-

e valami olyan szabadidős tevékenysége, amelyet a hallgatói képviseleti munkával párhuzamosan 

folytatna? 

Szűcs Márk: Nincs ilyen. 

Nagy Edit kérdése Ureczki Ágneshez: Ebben a félévben tervezi befejezni a tanulmányait? 

Ureczki Ágnes: Írja a szakdolgozatát, de tervezi mesterszakon folytatni. 

A tanácskozási jogú tag-jelöltek elhagyták a termet. 

4.5 ÉSZREVÉTELEK A JELÖLTEK TÁVOLLÉTÉBEN 
Kovalovszki Máté megkérdezte Szaller Ádámot, hogy, mint előző ciklusbeli utánpótlásképzés 

felelős mondja el a Gólyatanács tagjairól a véleményét. 
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Szaller Ádám: Heszler András a Gólyatanácson kívül is sok más területen is tevékenykedett a 

kari közösségi életben, két projektfeladatot is elvégzett. 

Szikszai Fanni: Sokat dolgozott vele, lelkiismeretesen és aktívan végzett mindent, amit rábíztak. 

Szerinte mindvégig a KRB és a Gólyatanács volt számára a legfontosabb, annak ellenére, hogy 

sok öntevékeny körben tevékenykedett. 

Szaller Ádám: Szűcs Márk jól tudott kérdéseket feltenni, projektjét önhibáján kívül nem tudta 

befejezni, alkalmasnak tartja. Tóth Ákost a többiek elé tudja helyezni, mert lényegesen többet 

teljesített a többieknél, látta rajta, hogy komolyan gondolja, építene rá hosszú távon is. Szabó 

István Viktort kevés alkalommal látta, hamar kimaradt a Gólyatanács foglalkozásairól. 

Kovalovszki Máté: Szabó István Viktor volt KRB tag is? 

Szikszai Fanni: Utoljára a Harmadoló Est előkészületeikor látta, akkor is csak lejött pakolni. 

Rózsavölgyi Gréta: Szerinte Szabó István Viktor talált volna munkát magának, ha komolyan 

gondolja. Ureczki Ágnest tapasztaltnak tartja a kari hallgatói életben, már az előző ciklus végén 

bekerült, fontosnak tartaná, hogy ez folytonos legyen. 

Szikszai Fanni: Szigeti Milán tapasztalatait hasznosnak tartja, és kéri, hogy támogassa a GHK, 

még ha gólyatábori főszervezőként követett is el hibákat. 

4.6 SZAVAZÁS 
Az előző szavazás alapján maximum 5 jelöltre lehetett szavazni. 

Tanácskozási jogú tagok, a kapott szavazatok számával: 

Heszler András   14 szavazat 

Tóth Ákos Károly  14 szavazat 

Czavalinga Dénes   12 szavazat 

Szücs Márk    12 szavazat 

Ureczki Ágnes   12 szavazat 

Nem lettek tanácskozási jogú tagok, a kapott szavazatok számával: 

Szigeti Milán   2 szavazat 

Szabó István Viktor   0 szavazat 

 

21:24 Szünet. Szabó István Viktor és Szigeti Milán elhagyják az ülést. 

21:40 Az alakuló ülés folytatása. 
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5 ALELNÖK VÁLASZTÁSA 

5.1 JELÖLÉS 
Perger Dávid jelöli Varró Gergőt. Már a pályázatában is írta, hogy számít rá, két évet volt GHK 

elnök, sosem volt konfliktusuk, számít a tapasztalataira. 

Varró Gergő elfogadja a jelölést. 

5.2 KÉRDÉSEK A JELÖLT JELENLÉTÉBEN 
Rózsavölgyi Gréta kérdése Perger Dávidhoz: Miért egy alelnököt jelölt, ha eddig az volt az 

álláspont, hogy két alelnököt szeretne? 

Perger Dávid: Kántor Tamást szerette volna, de már közölte vele, hogy az előző heti 

történéseknek megfelelően nem tudja vállalni, hogy őt kérje fel. 

Varró Gergő elhagyta a termet. 

5.3 ÉSZREVÉTELEK A JELÖLT TÁVOLLÉTÉBEN 
Senkinek nem volt észrevétele. 

Varró Gergő visszatért a terembe. 

5.4 SZAVAZÁS 
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Varró Gergőt választotta 

alelnöknek. 

6 BIZOTTSÁGVEZETŐK ÉS REFERENSEK MEGVÁLASZTÁSA 

6.1 TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG VEZETŐ 
Jelölt: Perger Dávid 

6.1.1 Pályázat ismertetése 

Perger Dávid: Elnöksége mellett azért vállalta, mert a BSc felülvizsgálatot szeretné befejezni, ha 

már az elejétől kezdve dolgozik rajta. Az operatív feladatok legnagyobb részét Vatai Andrásra 

tervezi bízni, kérte a GHK-t, támogassák a pályázatát. 

6.1.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Senkinek nem volt kérdése. 

Perger Dávid elhagyta a termet. 

6.1.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Nem érkezett észrevétel. 

Perger Dávid visszatért a terembe. 
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6.1.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Perger Dávidot választotta a 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjének. 

6.2 TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSI REFERENS 
Jelölt: Vatai András 

6.2.1 Pályázat ismertetése 

Vatai András: Egy éve tagja a képviseletnek, ahová azért jelentkezett, mert tanulmányi ügyekkel 

szeretett volna foglalkozni. Az elmúlt évben sok időt szánt a képviseleti munkára, azon a 

területen, ahol éppen szükség volt rá, sok tapasztalatot szerzett, és ezeket hasznosítva a 

közelmúltban egyre több tanulmányi feladatot vállalt és végzett el. A továbbiakban ezeket 

szeretné folytatni, ehhez kérte a GHK támogatását. 

6.2.2 Észrevételek a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett észrevétel. 

Vatai András elhagyta a termet. 

6.2.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Nem érkezett észrevétel. 

Vatai András visszatért a terembe. 

6.2.4 Szavazás 

A GHK 10 db igen, 1 db nem és 3 db tartózkodás mellett Vatai Andrást választotta 

tanulmányi és oktatási referensnek. 

6.3 RENDEZVÉNY BIZOTTSÁG VEZETŐ 
Jelöltek: Hegyi Bence és Szikszai Fanni. 

6.3.1 Pályázatok ismertetése 

Hegyi Bence: Pozitívan csalódott a GHK-ban, igyekezett a régi ellentéteket elsimítani a Senior 

Gárdával. GHK-ba bekerülése óta megnőtt a tevékenységeinek száma, fokozatosan építette le a 

Senior Gárdában végzett dolgait, öregtaggá fog válni, biztosította a GHK-t, hogy részrehajlástól 

mentesen és pártatlanul végezné bizottságvezetői munkáját. Biztatta a GHK-ba került Senior 

Gárda tagokat, hogy ne csak a rendezvények szervezési munkálataiban vegyenek részt, találják 

meg a helyüket más területeken is, mint ahogy ő is kivette részét tanulmányi és szociális ügyekben 

is a munkából. Sok tapasztalata van a rendezvényszervezés terén, tudja, hogyan vezesse és 

hangolja össze emberek munkáját baráti hangulatban. Több KRB taggal leült egyeztetni, akik 

támogatták, ez motivációt adott neki, mert nem szeretne egy olyan társaságot vezetni, akik nem 

bíznak benne. 

Szikszai Fanni: Pályázatában foglaltakat tartja, de indulását visszavonja, mert nem kíván egy 

olyan hallgatói képviseletben tevékenykedni, amely véleménye szerint emberileg nem képvisel 

megfelelő színvonalat. Maga helyett jelöli Heszler Andrást. 

Heszler András: Vállalja a jelölést, a KRB-ben végzett tevékenysége során sok tapasztalatot 

nyert, ezeket szeretné kamatoztatni a Rendezvény Bizottság vezetőjeként. 
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6.3.2 Kérdések a jelöltek jelenlétében 

Rózsavölgyi Gréta: Amennyiben nem kerül megválasztásra, befolyásolja-e a jövőbeli munkáját. 

Heszler András: Nem. 

Hegyi Bence és Heszler András elhagyták a termet. 

6.3.3 Észrevételek a jelöltek távollétében 

Nem érkezett észrevétel. 

Hegyi Bence és Heszler András visszatértek a terembe. 

6.3.4 Szavazás 

Hegyi Bence:  12 szavazat 

Heszler András:  1 szavazat 

Egy érvénytelen szavazat érkezett. 

A szavazás értelmében a GHK Hegyi Bencét választotta a Rendezvény Bizottság 

vezetőjének. 

6.4 KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG VEZETŐ 
Jelölt: Okolicsányi Péter 

6.4.1 Pályázat ismertetése 

Okolicsányi Péter: Gólyatanácsos év után póttagként került be, irodafelelősként tevékenykedett, 

majd a következő ciklusban mandátumot nyert, és sok más feladatot is vállalt, főleg kollégiumi 

ügyekben. Szeretne utóbbit magasabb szintre vinni, ezért vállalta el, hogy pályázik erre a posztra. 

Szükségét érzi, hogy egy darabig Kovalovszki Máté tapasztalataira támaszkodjon, de már sok 

tudást átadott neki. 

6.4.2 Észrevételek a jelölt jelenlétében 

Perger Dávid dolgozott együtt vele, felelősségteljesnek ismerte meg. 

Rózsavölgyi Gréta méltatta a Gólyatábor során végzett munkáját, a kollégiumi férőhelyek 

kiosztásával kapcsolatban. 

Okolicsányi Péter elhagyta a termet. 

6.4.3 Kérdések a jelölt távollétében 

Kovalovszki Máté: Már sok feladatot átadott neki, legnagyobb részben betanult.  

Rózsavölgyi Gréta: A karok közti férőhelyosztós KKB ülésen mennyire fogja tudni 

érvényesíteni a gépész érdekeket? 

Kovalovszki Máté: Idő mire kiharcol magának tekintélyt az új kari kollégiumi referens, neki és 

elődeinek is így volt, nem félti egyáltalán. 

Perger Dávid: Látta már hatékonyan érdeket érvényesíteni, amikor a Vásárhelyi Pál Kollégium 

szobakiosztásával kapcsolatos ügyekben tárgyalt. 

Okolicsányi Péter visszatért a terembe. 
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6.4.4 Szavazás 

A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Okolicsányi Pétert választotta a 

Kollégiumi Bizottság vezetőjének. 

6.5 ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG VEZETŐ ÉS ÖSZTÖNDÍJ REFERENS 
Jelöltek: Tóth Amanda 

6.5.1 Pályázat bemutatása 

Tóth Amanda: Kántor Tamás mellett az elmúlt ciklusban belelátott a munkába, sok munkát 

vállalt ő is. Tisztában van a feladatokkal, ez könnyebbséget jelenthet számára. A Szociális 

Bizottságot is szeretné továbbvinni, ez szerinte nem összeférhetetlen, nem példanélküli a hallgatói 

képviseletek felépítésében az, hogy a két bizottság egyként működik, térítési-juttatási elnevezéssel. 

Azonban szeretné, ha egész bizottság állna mögötte, akiknek tud ledelegálni feladatokat. 

6.5.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Rózsavölgyi Gréta megkérdezte, hogy ezt csak időszakosan vállalta el, vagy teljes időre? 

Tóth Amanda: Teljes időre vállalta. 

Tóth Amanda elhagyta a termet. 

6.5.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Perger Dávid elmondta, hogy ez most sajnos egy nehéz helyzet, Tóth Amanda sem számított 

rá, hogy neki ezt a bizottságot vinnie kell, kérte, hogy segítsék a munkáját, mert ő jelenleg az 

egyetlen, aki alkalmas lehet erre a pozícióra. 

Tóth Amanda visszatért a terembe. 

6.5.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta az 

Ösztöndíj Bizottság vezetőjének. 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta 

ösztöndíj referensnek. 

6.6 SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VEZETŐ ÉS SZOCIÁLIS REFERENS 
Jelölt: Tóth Amanda 

6.6.1 Pályázat ismertetése 

Tóth Amanda: Az elmúlt évben ő vezette ezt a bizottságot, mindvégig fontos volt számára a 

megfelelő munka, rendben lefolytatta ezalatt a bírálási időszakokat, a bírálók betanításától a 

bírálás befejezéséig. Fontosnak tartja a bírálók értékelési rendszerének fenntartását, valamint a 

TJSZ megújítását is fontos projektnek tartja a következő ciklusra. 

6.6.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Senkinek nem volt kérdése. 

Tóth Amanda elhagyta a termet. 

6.6.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Nem érkezett észrevétel. 
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Tóth Amanda visszatért a terembe. 

6.6.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta a 

Szociális Bizottság vezetőjének. 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta 

szociális referensnek. 

6.7 PR BIZOTTSÁG VEZETŐ 
Jelöltek: Rózsavölgyi Gréta  

6.7.1 Pályázatok bemutatása 

Rózsavölgyi Gréta: Fontosnak tartja a GHK csapattá építését, kohézió létrehozását, valamint a 

külső megítélés javítását, mert szerinte ez jelenleg nem megfelelő. Szeretne a hallgatók felé nyitni, 

kiépíteni a csatornákat feléjük, valamint egy referenst a nem szakmai öntevékeny körökkel való 

kapcsolattartásra, mert megítélése szerint a Gépész Szakkollégium már sikeresen saját lábra állt és 

ezt szeretné elősegíteni a továbbiakban. 

6.7.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Nagy Edit: Kérte, hogy az öntevékeny köri tevékenységeit mérsékelje, hogy hatékonyabban 

tudjon dolgozni a GHK-ban. 

Rózsavölgyi Gréta: Kevesebb munkát vállal az idei év kezdete óta. 

Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet. 

6.7.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Perger Dávid kifejtette, hogy az elnöki pályázatában a PR-ra fektette a legnagyobb hangsúlyt, és 

Rózsavölgyi Grétával egymástól függetlenül ugyanazt írták le, azaz a célok közösek, ezért 

támogatja a pályázatát. 

Rózsavölgyi Gréta visszatért a terembe. 

6.7.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Rózsavölgyi Grétát választotta a 

PR Bizottság vezetőjének. 

6.8 GAZDASÁGI BIZOTTSÁG VEZETŐ ÉS GAZDASÁGI REFERENS 
Jelölt: Varró Gergő 

6.8.1 Pályázat ismertetése 

Varró Gergő: Német Roland márciusi lemondása után, érdeklődés és megfelelő felkészültség 

hiányában nem lett új Gazdasági Bizottság vezető megválasztva, ezért ő végezte a feladatokat 

elnökként. Az ehhez a bizottságokhoz kapcsolódó ügyek szerinte nem élték fénykorukat, 

köszönhetően az egyetemen lezajlott változásoknak és annak, hogy elnöki teendői mellett nem 

jutott elég ideje rá. Vannak lezáratlan projektjei, olyanok is, amelyetek még Német Roland vitt, 

ezeket szeretné befejezni. Szeretné az újonnan létrehozott Szponzor Csoport működését 

kialakítani, amiatt is, mert a GHK működésének anyagi hátterét meg kell teremteni, hogy az eddig 

elmaradt öntevékeny köri támogatásokat biztosíthassuk a jövőben. 
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6.8.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Szikszai Fanni: A Szponzor Csoport munkáját hogy képzeli el? 

Varró Gergő: Még egyeztetni kíván ezzel kapcsolatban, ő nem kíván operatívan részt venni 

benne, de a tudásátadást fontosnak tartja. 

Varró Gergő elhagyta a termet. 

6.8.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Senkinek nem volt észrevétele. 

Varró Gergő visszatért a terembe. 

6.8.4 Szavazás 

A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Varró Gergőt választotta a 

Gazdasági Bizottság vezetőjének és referensének. 

6.9 SPORT REFERENS 
Jelöltek: Czavalinga Dénes és Tóth Ákos Károly 

6.9.1 Pályázat ismertetése 

Czavalinga Dénes: Labdarúgó volt régen, felülvizsgálná a Sport ösztöndíj pontrendszerét, mert 

szerinte kevesebb lehetősége van versenyezni csapatsportokban résztvevőknek. 

Tóth Ákos: Régóta sportol, sportembernek tartja magát, fontos szervezői készségeket igényel a 

sport referensi poszt, és a tanulmányi terület mellett ezen is szeretné kamatoztatni a megszerzett 

tudását. 

6.9.2 Kérdések a jelöltek jelenlétében 

Rózsavölgyi Gréta: A kollégiumi konditermekkel kapcsolatban zajló egyeztetésekben mit 

terveznek? 

Varró Gergő: Ebben a helyzetben nem nekik kell majd dönteni. 

Nagy Edit: Nem minden Kari Hallgatói Képviselet a sport referenst delegálja Hallgatói Sport 

Bizottsági ülésekre, hanem a sportszakosztály vezetőjét. 

Czavalinga Dénes és Tóth Ákos elhagyták a termet. 

6.9.3 Szavazás 

Czavalinga Dénes:  5 db szavazat 

Tóth Ákos:  8 db szavazat 

Egy képviselő tartózkodott. 

Megerősítő szavazáson a GHK 12 db igen, 1 db nem és 1 db tartózkodás mellett Tóth 

Ákost választotta Sport referensnek. 

Czavalinga Dénes és Tóth Ákos visszatértek a terembe. 
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6.10 HONLAP FŐSZERKESZTŐ 
Jelölt: Gulácsi Balázs 

6.10.1 Pályázat ismertetése 

Gulácsi Balázs: Az eddigi munkáit tervezi folytatni, mellette szeretne egy projektmenedzsment 

szoftvert bevezetni a GHK beszámolóinak vezetésére. 

6.10.2 Kérdések a jelölt jelenlétében 

Nem érkezett kérdés. 

Gulácsi Balázs elhagyta a termet. 

6.10.3 Észrevételek a jelölt távollétében 

Senkinek nem volt észrevétele. 

Gulácsi Balázs visszatért a terembe. 

6.10.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Gulácsi Balázst választotta 

honlap főszerkesztőnek. 

6.11 KÜLÜGYI REFERENS 
Jelölt: Heszler András 

6.11.1 Pályázat ismertetése 

Heszler András: Szeretné a karon működő idegen nyelvű képzések működését fejleszteni, 

egyeztetni az illetékesekkel. Bírált Erasmus pályázatokat az elmúlt ciklusban. 

6.11.2 Kérdések a jelölt távollétében 

Nem érkezett kérdés. 

Heszler András elhagyta a termet. 

6.11.3 Kérdések a jelölt távollétében 

Perger Dávid méltatta eddigi munkáját, fontosnak tartja, hogy idegen nyelvű képzésben 

résztvevő képviselő töltse be ezt a posztot.  

6.11.4 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Heszler Andrást választotta a 

Külügyi referensnek. 

Heszler András visszatért a terembe. 

6.12 HALLGATÓI IRODA VEZETŐJE 
Jelölt: Czavalinga Dénes 

6.12.1 Pályázat ismertetése 

Czavalinga Dénes: Érdeklődött, hogy milyen pozíciót tud elvállalni újonnan bekerülőként, ezért 

megkereste Okolicsányi Pétert, hogy mi a feladata az irodafelelősnek. 

Perger Dávid kérte, hogy az irodafelelős rendezze be ülések előtt az irodát. 
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Czavalinga Dénes elhagyta a termet. 

6.12.2 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Czavalinga Dénest választotta a 

Hallgatói iroda vezetőjének. 

Czavalinga Dénes visszatért a terembe. 

6.13 UTÁNPÓTLÁSKÉPZÉS FELELŐSE 
Perger Dávid javasolja, hogy a GHK mindenkori elnöke legyen. 

6.13.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

7 EHK KÜLSŐ BIZOTTSÁGAIBA DELEGÁLT TAGOK 

Perger Dávid javasolja, hogy az EHK külső bizottsági delegáltjai a témához kötődő kari 

referensek legyenek. Kollégiumi téren indítványozza, hogy az EHK Külső Kollégiumi Bizottsági 

delegált a mindenkori GHK Kollégiumi Bizottság vezetője legyen. Más javaslat nem érkezett. 

7.1 SZAVAZÁS 
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A döntés értelmében a Külső Kollégiumi Bizottság GHK delegáltja Okolicsányi Péter, a Külső 

Pályázati Bizottság delegáltja Tóth Amanda, a Külső Szociális Bizottság delegáltja Tóth 

Amanda, valamint a Külső Oktatási Bizottság delegáltja Vatai András. 

8 A KARI BIZOTTSÁGOK DELEGÁLTJAI 

8.1 KARI TANULMÁNYI BIZOTTSÁG (4 FŐ) 
Jelöltek: Okolicsányi Péter, Perger Dávid, Varró Gergő és Vatai András 

8.1.1 Szavazás 

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

8.2 OKTATÁSI BIZOTTSÁG (2 FŐ) 
Jelöltek: Perger Dávid és Vatai András 

8.2.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a jelölteket. 
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8.3 KARI KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG (1 FŐ) 
Perger Dávid javasolja, hogy a mindenkori tanulmányi referenst delegálja a GHK a Kari 

Kreditátviteli Bizottságba. 

8.3.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében a Kari Kreditátviteli Bizottság tagja Vatai András lett. 

8.4 KARI TDK BIZOTTSÁG (2 FŐ) 
Perger Dávid javasolja, hogy a mindenkori Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető és ösztöndíj 

referens legyenek a Kari TDK Bizottság tagjai. 

8.4.1 Szavazás: 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében a Kari TDK Bizottság tagjai Perger Dávid és Tóth Amanda lettek. 

8.5 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG (1 FŐ) 
Perger Dávid javasolja, hogy a kari doktorandusz képviselő legyen delegálva. 

8.5.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

8.6 KARI FEGYELMI BIZOTTSÁG (2 FŐ) 
Perger Dávid javasolja, hogy a Kari Fegyelmi Bizottság GHK delegáltja a mindenkori elnök és 

az alelnök legyen.  

8.6.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében a Kari Fegyelmi Bizottság tagjai Perger Dávid és Varró Gergő. 

8.7 GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (2 FŐ) 
Perger Dávid javasolja, hogy a Kari Gazdasági Bizottság GHK delegáltja a mindenkori gazdasági 

referens és az elnök legyenek. 

8.7.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében a Kari Gazdasági Bizottság tagjai Perger Dávid és Varró Gergő. 
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9 KARI TANÁCS TAGOK 

Perger Dávid elmondta, hogy a Kari Tanácsba 7 főt delegál a GHK. Itt dőlnek el a 

Gépészmérnöki Kar legfontosabb döntései. Az ülések csütörtökön szoktak lenni 14:00-tól a K 

épület Rektori Tanácstermében. 

Jelentkezik: Kovalovszki Máté, Nagy Edit, Perger Dávid, Rózsavölgyi Gréta, Tóth 

Amanda, Varró Gergő, és Vatai András 

9.1.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a fenti jelöltek 

delegálását. 

10 TOVÁBBI POSZTOK 

10.1 EMLÉKEZTETŐ VEZETŐ 
Jelölt: Vatai András 

10.1.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Vatai Andrást választotta 

emlékeztető vezetőnek. 

10.2 GSZK KAPCSOLATTARTÓ 
Rózsavölgyi Gréta jelöli Vatai Andrást. 

10.2.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Vatai Andrást választotta GSZK 

kapcsolattartónak. 

10.3 SZINTFELELŐSÖK KOORDINÁTORA 
Vatai András jelöli Rózsavölgyi Grétát. 

Varró Gergő jelöli Szücs Márkot. 

10.3.1 Szavazás 

Rózsavölgyi Gréta:  5 szavazat 

Szücs Márk:  8 szavazat 

A szavazáson egy képviselő tartózkodott. 

Megerősítő szavazáson a GHK 10 db igen, 2 db nem és 2 db tartózkodás mellett Szücs 

Márkot választotta a szintfelelősök koordinátorának. 

10.4 SZAKFELELŐSÖK 
Perger Dávid: Nagyon fontos szerepet fognak kapni a BSc felülvizsgálatnál, ezért nagyon fontos, 

hogy jól válassza meg a GHK a megfelelő képviselőket a feladatra. 
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Jelöltek: 

 gépész: Perger Dávid 

 energetikai: Nagy Edit 

 mechatronikai: Varró Gergő 

 ipari termék- és formatervező: Perger Dávid 

10.4.1 Szavazás 

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

10.5 ESÉLYEGYENLŐSÉGI KOORDINÁTOR 
Perger Dávid javasolja, hogy a kari esélyegyenlőségi koordinátor a mindenkori szociális referens 

legyen.  

10.5.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében az esélyegyenlőségi koordinátor Tóth Amanda lett. 

10.6 TANSZÉKI KAPCSOLATTARTÓK 
Perger Dávid: javasolja, hogy a mindenkori Kari Tanulmányi Bizottság delegáltak lássák el ezt a 

feladatot. 

10.6.1 Szavazás 

A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Perger Dávid 

javaslatát. 

A szavazás értelmében a tanszéki kapcsolattartók Okolicsányi Péter, Perger Dávid, Varró 

Gergő és Vatai András lettek. 

Perger Dávid elmondta, hogy a GHK rendes ülése kedd 20:10-kor kezdődik, helyszíne a GHK 

tárgyaló. Reméli, hogy az új tagok azért indultak el a választáson, hogy részt vegyenek a 

munkában, a hallgatók képviseletéért. Minden új képviselőnek lesz mentora, hogy 

gördülékenyebben beilleszkedhessenek. Kérte a bizottságvezetőket, hogy ne egyedül végezzék a 

munkát, nyugodtan osszák meg a feladataikat. Kérte, hogy minden bizottságvezetőnek és 

referensnek legyen helyettese, következő ülésre kérte, hogy mindenki válasszon valakit. Kérte 

továbbá, hogy ha bármi problémája, baja van akárkinek, az keresse vele őt. Kérte azt is, hogy a 

hétvégi programokon (HÖOK Vezetőképző, KHK és GHK Hétvége) mindenki vegyen részt, 

ismerkedjen meg és működjön együtt más karok hallgatói képviselőivel, kiemelte, hogy az elmúlt 

években ő is nagyon sokat tanult az ilyen eseményeken folytatott közös munkából. Végezetül 

mindenkinek sikeres, kitartó munkát kívánt az elkövetkezendő ciklusra. 

Ülés vége: 0:02 

 

……………………………………. 
Vatai András 

jegyzőkönyvvezető 

……………………………………. 
Perger Dávid 

elnök 
 


