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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: 2016.10.25. 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: Korom Dávid, Zsiros Ádám 

Korom Dávid elmondta, hogy a KTK Stúdió és a GHK között az utóbbi időben nem volt 

megfelelő a kommunikáció, ezt szeretné megbeszélni, és kérte, hogy legyen kijelölve egy 

kapcsolattartó személy, mert több esetben is megnehezítette a feladataik ellátását a nehézkes 

kommunikáció, és a pontos elvárások ismerete. Akadtak problémák a rendezvények külső 

szolgáltatójával is, akivel a hangosítások és a világítás elkészítésekor kell rendszeresen 

dolgozniuk. Elmondta azt is, hogy a Stúdió széles feladatkörrel és nagy eszközparkkal 

rendelkezik, és a csapat tagjai hallgatók, ezért nehéz ezeket ellátni, kérte a GHK-t, hogy ezt is 

vegyék figyelembe. 

Varró Gergő elmondta, hogy szerinte az nem a GHK felelőssége, hogy a szolgáltató nem 

biztosítja a megfelelő eszközöket. A Gólyabállal kapcsolatos megállapodás, hogy nem a KTK 

Stúdió készíti a videókat, az ő döntése volt, mert nem kívánta felvállalni a többi kar felé, hogy 

nem készülnek el a rendezvény videói időben, mint ahogy erre többször volt példa a múltban. 
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Legutóbb a gólyatábornál szerencsére már nem volt ilyen gond, de a megegyezés még azelőtt 

történt. 

Hegyi Bence elmondta, hogy ő lett a most kialakított öntevékeny köri kapcsolattartói 

rendszerben a KTK Stúdió kapcsolattartója, keressék őt a jövőben bátran. A Rendezvény 

Bizottság vezetőjeként az ő feladatköréhez kapcsolódik legszorosabban a KTK Stúdióval 

közösen végzett munka.  

Perger Dávid elmondta, hogy köszöni, hogy a Stúdió megkereste őt a problémákkal, amiket 

igyekez rendezni a HK minél előbb. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Traxler Balázs távozása után Varga Ferenc lett a VBK új delegáltja. 

 EHK Mikuláskupa december 3-án lesz lebonyolítva. 

 Tájékoztatta a GHK-t a GTK helyzetével kapcsolatos történésekről. 

A balatonlellei és gödi táborok használatának kiosztására összegyűltek a karok képviselői, 

Varró Gergő bemutatta a tárgyalások eredményeit. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Oktatók megkeresése OHV felülvizsgálattal kapcsolatban zajlik, kérte a GHK tagjait, 

hogy egy héten belül rendezzék az ezzel kapcsolatban végzett munkáikat. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Tartott bizottsági ülést a Közéleti ösztöndíj megújításának koncepciójával kapcsolatban, 

e-mailben küldi az összeállított javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 KSZB ülésen a bírálás ügyrendjét nézték át és rendkívüli szociális pályázatokat bíráltak.  

 Holnap át fogják szállítani a szociális pályázatokat a HSZI-be, ehhez kérte a GHK 

segítségét. 
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Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Gazdasági bizottságvezető helyettesnek Tóth Ákost kérte fel, mellette Hegyi Bencére 

is számít a munkák elvégzésében. 

 Bemutatta az Építőmérnöki Karral közösen rendezendő Gólyabál költségvetés 

tervezetét. 

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja támogatni a Gólyabál költségvetés tervezetét. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 KRB ülést tartott, jó hangulatban telt, ismertette a tagok kiválasztásának koncepcióját. 

Előadássorozatot tervez, ennek első részét meg is tartotta a rendezvények gazdasági 

hátteréről. Csapatépítő foglalkozást is tartott ennek végeztével. 

 RB ülést tartott, az előadássorozat előkészítéséről, valamint a SLIP népszerűsítő 

kampányáról. 

 Szeretné, ha lenne kinevezett raktára a KRB-nek és a rendezvényes kellékeknek. 

 A Gólyatábor szervezők értékelését el fogja készíteni, Szikszai Fannitól kapni fog 

adatokat a KRB tagjairól, a tankörvezetőket a gólyák értékelése alapján fogja 

elkészíteni, mert Szigeti Milán nem fog adatokat szolgáltatni számára. 

 A Gólyabál szervezésével kapcsolatban elmondta, hogy a helyszíni lebonyolítással 

kapcsolatban több probléma megoldódott. 

PR Bizottság 

Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket: 

 A GHK kötelező csapatépítő foglalkozása november 3-án este lesz. 

 Küld hamarosan programajánlót a GHK tagjainak a belső csapatépítésekről, és kérte, 

hogy vegyenek rajtuk részt minél nagyobb számban, minél több alkalommal. 

Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Egyeztet Fábián Gáborral a konditerem üzemeltetésével kapcsolatban. 
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 Jeges Est: Tüskesátorban tervezi rendezni, ehhez intézi a megkereséseket a 

szerződéshez, költségvetéshez. 

Egyebek 

A GHK megbeszélés után megállapodott az állandó bizottsági ülések időpontjairól. 

Varró Gergő elmondta, hogy várhatóan hamarosan sor kerül a Káté nyomdai szerződésének 

aláírására. A hallgatói iroda parkettájának javítása a következő héten meg fog történni, és a 

HÖK tömb földszinti részének felújítása is hamarosan indulhat. 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. november 8. 

Ülés vége: 22:55 

 

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

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 
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