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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Czavalinga Dénes x     

Göllei Máté x     

Gulácsi Balázs x     

Hegyi Bence x     

Heszler András x     

Kovalovszki Máté x     

Lántzky Anna x     

Nagy Edit x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Rózsavölgyi Gréta x     

Szaller Ádám x     

Szikszai Fanni x     

Szűcs Márk x     

Tóth Ákos Károly x     

Tóth Amanda x     

Ureczki Ágnes x     

Varró Gergő x     

Vatai András x     

Dátum: 2016.10.18. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Perger Dávid 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. 

Vendégek: Pohl József (KÖRET – leköszönő körvezető, MSZO – új körvezető), Kiss Gábor 

(KÖRET – új körvezető) 

Pohl József elmondta, hogy lezajlottak a rendszeres, közös főzések, mialatt ő volt a kör 

vezetője, de nem indult még el az eszközkölcsönzős honlap. Átadta a szót Kiss Gábornak, hogy 

beszéljen a jövőbeli tervekről. 

Kiss Gábor elmondta, hogy szeretnék a főzések számát és a színvonalukat is megtartani, és több 

süteménysütéssel bővítik szolgáltatásaikat. 

Pohl József elmondta, hogy az MSZO vezetőség lecserélődött, Hafenscher Richárdtól vette át 

a kört, a projektek lassan haladnak, de az előadások továbbra is meg vannak tartva. 

Konzultációk jól működnek, már annyian vettek részt rajtuk, mint előző félévben összesen. 
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Perger Dávid megköszönte a leköszönő körvezetők munkáját, az újaknak pedig sok sikert 

kívánt. 

Perger Dávid megkérdezte, ki fogadja el, hogy Kiss Gábor legyen a KÖRET körvezetője, és 

Pohl József az MSZO vezetője. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A Nyílt Nap kari felelőse Dr. Csobán Attila be fog számolni Tanszékvezetői 

Értekezleten a szervezés jelenlegi állásáról. 

 Német nyelvű képzéssel kapcsolatos egyeztetések zajlottak a GPK és a VIK között. 

 Felvételi tájékoztató kiadvány frissítése zajlik. 

 Az öntevékeny körök teremigényléseit bemutatta a dékáni vezetésnek. Dr. Grőb Péter 

kérte, hogy lehetőleg a D épület termeit használják. 

EHK 

Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Perger Dávid bemutatkozott, mint újonnan megválasztott KHK elnök. 

 HSZI leltárellenőrzés lesz a közeljövőben. 

 Önköltségcsökkentési szabályzatok esetleges egységesítéséről volt szó. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Dr. Kovács Sándor adjunktussal egyeztetett a Matematika A3 tárggyal kapcsolatban. 

 Az alapszakok vizsgarendje elkészült a legutóbbi bizottsági ülésen, megköszönte a 

segítséget minden résztvevőnek. 

 OHV felülvizsgálattal kapcsolatban kérte, hogy a bizottsági ülésekre készüljön 

mindenki, ezzel kapcsolatos ötletekkel, az oktatók megkeresésével kapcsolatban pedig 

ígérte, hogy kidolgozza egy koncepciót. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter kérte, hogy válasszon a GHK fegyelmi felelősöket. 

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a GHK szavazati jogú tagjai fegyelmi 

felelősök legyenek a saját kollégiumukban. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Ösztöndíj Bizottság 

 Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy mikor lesz bizottsági ülés a közéleti ösztöndíjjal 

kapcsolatban. Tóth Amanda megígérte, hogy majd egyeztet mindenkivel, és értesíti a 

bizottsági tagokat a végleges időpontról. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 GMKA ösztöndíj pályázatai elbírálásra kerültek. 

 Demjén Zita HSZI esélyegyenlőségi koordinátorral egyeztetett egy hallgató ügyében. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Nyomtatás elindult, eddig hatékonynak és gyorsnak tűnik, már két öntevékeny kör 

igénylése teljesült. 

 Vidák Miklóssal egyeztetett a GHK beszerzéseivel kapcsolatban. 

 Ismertette a tervezett iroda-, tisztító- és sportszerigényléseket, kérte a GHK támogatását. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Lezárult a KRB jelentkezés, összesen több, mint 50 fő jelentkezett. Ezzel kapcsolatban 

egyeztetett a korábbi tagokkal, és kidolgozták a tagság szűrésének koncepcióját a jövőre 

vonatkozóan. 

 Varró Gergő kérte, hogy a rendezvényszervezés menetéről és hátteréről legyen oktatás 

tartva. 

 Gólyabál: holnap helyszínbejárás a MŰHASZ és az ÉMK képviselőivel, táncra 

megvannak a jelentkezők, ÉMK-val megbeszélték a helyszíni menetrendet. 

PR Bizottság 

Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket: 

 Négy kar kivonja a fő standját a K aulából. GPK marad az aulában, kérdéses még, hogy 

hol lesz a kari érdekességek kiállítása. 

 Kért időpontot a KTK Fotókörtől a GHK tabló képeinek elkészítéséhez. 
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Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Halad a Szakkollégium brosúrájának elkészítése. 

Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Egyeztetett Csernák Attilával és Fábián Gáborral a konditeremmel kapcsolatban. 

Konstrukció marad az eddigi, a MŰHASZ bonyolítja le az árusítást, 6500 Forintba fog 

kerülni a bérlet, csak BME hallgatók használhatják, és a bmejegy.hu oldalon lehet majd 

megvásárolni. 

Egyebek 

 Hegyi Bence elmondta, hogy Heszler Andrást választja Rendezvény Bizottságvezető 

helyettesnek. 

 Perger Dávid elmondta, hogy mivel Kántor Tamás az alakuló ülésen nem vett részt, 

majd az azt követő 14 napban nem tett eleget a GPK HÖK SZMSZ 7. § (12) 

bekezdésében foglaltaknak, így elvesztette mandátumát. A 2016. évi tisztújítás 

eredménye alapján a szavazatszámok alapján soron következő hallgató, Ureczki Ágnes 

nyert el mandátumot. Perger Dávid megkérdezte Ureczki Ágnest, hogy vállalja-e 

mandátumát. Ureczki Ágnes igennel válaszolt, így szavazati jogú tagja lett a GHK-nak. 

 Varró Gergő ismertette az ötleteit a jövőre, hogyan tenné interaktívabbá a Gólyatanács 

foglalkozásait. 

 Perger Dávid elmondta, hogy Nagy Edittel, Kovalovszki Mátéval és Varró Gergővel 

együtt részt vettek a HÖOK Közgyűlésén. 

Ülés vége: 23:15 

Következő ülés várható időpontja: 2016. október 25. 

  ....................................   ....................................  

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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