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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: Gajda Attila, Hegedüs Áron, Dobos Gábor, Juhász Tamás (Old’s Club),
Gajda Attila: Megköszönte a GHK-nak az elmúlt félévben végzett közös munkát,
gördülékenyen ment, és úgy ítéli meg, jó évet zártak. Egy alkalommal kényszerültek
rendezvényt elhalasztani, de azt a helyzetet is meg tudták oldani.
Dobos Gábor: Elmondta, hogy ő lett az új főrendező, bemutatta Hegedüs Áront, mint főrendező
helyettest és Juhász Tamást, mint újonnan kinevezett pultfőnököt. Nagy változásokat nem
terveznek, céljuk tartani az eddigi színvonalat, jó bulikat szervezni.
Rózsavölgyi Gréta megkérdezte, hogy pénteki rendezések lesznek-e többször is?
Dobos Gábor elmondta, hogy az öregtagjaik rendeznek majd november 25-én pénteken, mert
nekik alkalmasabb, hogy másnap szombat van, de ez csak egyszeri alkalom a félévben.
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A vendégek elhagyták a termet.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki támogatja az Old’s Club újonnan választott vezetőségét.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
A GHK kiszárthelyit írt egyetemi alapismeretekből.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Jelenleg úgy tűnik, hogy nem lesz tavaszi szünet tartva az Egyetemen, a korábban
tervezettel ellentétben.
MSc Tájékoztató Fórum sikeresen lezajlott, PhD Tájékoztató Fórumon viszont kevés
volt a résztvevők száma.
Leuveni Egyetemmel közös kutatási projekt indul.

Perger Dávid elmondta, hogy egyeztetett Krisztián Dáviddal a kollégiumi
internetszolgáltatással kapcsolatban, mert a Kármán Tódor Kollégiumban az informatikai
eszközpark elavulása miatt egyre inkább fennáll a szolgáltatás leállásának veszélye, fontossá
vált a megújítása. Krisztián Dávid elmondása szerint február elsejéig meg lesz kötve a
szerződés.

EHK
Kovalovszki Máté beszámolt az október 27-ei EHK ülésen elhangzottakról:












A Szenátus elfogadta az új Doktori és Habilitációs Szabályzatot
Szó volt a GTK helyzetéről
Az Építészmérnöki Karon projektek indulnak a BME Campus fejlesztésére. Hallgatói
tereket szeretnének létrehozni, amelyeken a hallgatói csoportok gyűléseket tarthatnak,
és kellemes, élhető, modern külsőt terveznek a berendezett tereknek.
Krisztián Dávid egyeztetett Keresztes Péterrel az EHK gazdasági kereteinek
nyomonkövetésének lehetőségeiről.
A HSZI két pályázatot is be fog adni várhatóan a balatonlellei tábor fejlesztésére.
Versenycsapatok számára keresnek műhelyeket az Egyetem területén.
TJSZ módosításokat terveznek.
Az EKFR módosítása napirenden van.
Részt vett a HÖOK kollégiumokkal kapcsolatos munkacsoportjának ülésén.
Krisztián Dávid kérte Vidák Miklóst, hogy legyen előrelépés a gazdasági ügyekben.
Mégsem lesz a Nyílt Napon chipes ellenőrző rendszer működtetve.

Nagy Edit beszámolt a nov. 3-i ülésről:


Kari lapok végül nem fognak megjelenni ebben az évben.
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A hallgatói teremfoglalások száma nagyon megemelkedett és így a költségvonzata is, a
jövőben kell a KHK-k támogatása, ha EHK-n keresztül történik az igénylés.
HÖOK Vezetőképzőn ki kell fizetnie a részvételi díjat annak, aki nem vesz részt azon a
szekción, amelyre jelentkezett.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:


Megköszönte a segítséget az OHV oktatói közvélemény kutatással kapcsolatban, kérte,
hogy mindenki fejezze be, ha még van futó projektje, összesítést küldi az EHK Külső
Oktatási Bizottság listájára.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:



Tartott Kollégiumi Bizottsági ülést.
Elhozta a fegyelmi felelősi kártyákat, amelyeket ki fog osztani az ülés végeztével.

22:49 Megérkezett Tóth Amanda.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Bemutatta a Kari Jeges Est előzetes költségvetését.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni az ismertetett javaslatot.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.


Bemutatta a HÖK Tömb alsó szintjének felújítási tervezetét, az árajánlatokat.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy a GHK megrendelje a felújítási munkákat
az árajánlatban szereplő összeg értékében.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.


Beszámolt a Gazdasági Bizottság üléséről, ahol az öntevékeny körök igényléseit és azok
megvalósíthatóságát kezdték megvizsgálni. A két hét múlva következő Gazdasági
Bizottság ülésen folytatják a munkát.
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Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda ismertette a Kari BME, Sport, Szakmai és Rendezvényszervezői ösztöndíj
pályázatok pályázati kiírását és pontozási útmutatóját.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Kari BME ösztöndíj pályázat pályázati
kiírását és pontozási útmutatóját.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta az indítványt.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Sport ösztöndíj pályázat pályázati kiírását
és pontozási útmutatóját.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta az indítványt.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Szakmai ösztöndíj pályázat pályázati
kiírását és pontozási útmutatóját.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta az indítványt.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat
pályázati kiírását és pontozási útmutatóját.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta az indítványt.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda ismertette a következő szociális pályázat bírálási időszak menetrendjét. Kiss
Enikővel új vizsgasorokat fognak összeállítani.

PR Bizottság
Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket:



Nyílt Nap: beérkeztek a szakosztályok igénylései a standjaikhoz. 4 tanszék jelzett
vissza, a többinek marad a tavalyi időpontja a laborbeosztás elkészítésekor.
A KRB és a tankörvezetők jönnek segíteni a felvételizők laborokba kíséréséhez és
tájékoztatásához.

Iroda
Czavalinga Dénes megköszönte az eddigi segítséget a hallgatói iroda parkettájának
felújításával kapcsolatban, és kérte a GHK tagjainak segítségét a festéshez kapcsolódó operatív
teendőkhöz.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-4-

2016.11.08.
emlékeztető

Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről
Vatai András elmondta, hogy zajlanak a GSZK rendezvényeinek szervezései, kérte a GHK-t,
hogy hirdesse a csatornáin, ha kérik.

Sport
Tóth Ákos elmondta, hogy folyamatban van a Jeges Est szervezése, el fogja kezdeni hirdetni a
közeljövőben.

Egyebek
Szücs Márk megkérdezte, hogy a Kármán Tódor Kollégium plakát kihelyezési rendje mikor
lesz elfogadva.
Kovalovszki Máté javasolta, hogy a TTK HK javaslatai kerüljenek bele, és a GHK következő
ülésen döntsenek az elfogadásáról.
Perger Dávid egyeztetett az Energetikai Szakkollégium vezetőségével, hogy legyen kijelölve
egy kapcsolattartó a GHK-ból feléjük, üdvözölték a javaslatot. Megkérdezte, ki vállalná ezt a
GHK tagjai közül.
Czavalinga Dénes jelentkezik a feladatra.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy Czavalinga Dénes legyen a GHK
ESZK kapcsolattartója.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.
Ülés vége: 23:40
Következő ülés várható időpontja: 2016. november 15. (kedd)
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Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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