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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: 2016.11.15. Oldalszám: 5 

 

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: Borsi Péter, Gergely András (KTK Vízipipa Kör) 

Borsi Péter elmondta, hogy hamvaiból kellett újjáéleszteni a kört, folyamatosan kint vannak a 

rendezvényeken, és olyan sok igénylés érkezik hozzájuk, hogy már nem tudnak elég pipát 

biztosítani a csütörtök-pénteki kölcsönzésekre.  

Gergely András elmondta, hogy elsődleges céljuk folytatni az eddigi munkát, meg majd 

elektronikus kölcsönzési rendszert is szeretnének, plusz saját rendezvényt. 

Perger Dávid megköszönte az eddigi munkát, és sok sikert kívánt a továbbiakra. 

A vendégek elhagyták a termet. 
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Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy Gergely András legyen a KTK 

Pipakör vezetője. 

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

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Nyílt Nap szervezése halad, Rózsavölgyi Gréta hozzátette, hogy több tanszék nem 

küldte el a szervezendő laborlátogatások időpontjait. 

 BSc tanterv felülvizsgálat: érkeztek tantervi táblázatok az aktuális tervezetekről, 

következő TOB ülés tárgyalja. 

 Kari Tanács következő ülése december 8. csütörtök. 

EHK 

Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Elfogadásra került a rendszeres szociális ösztöndíj kiírás és a TJSZ 2. melléklete. 

 KOLIKON-on vettek részt, előtte pedig HÖOK munkacsoporton. 

 TJSZ 3. melléklet napirenden. 

 Mikuláskupa szervezése zajlik. 

 Fut egy nagy sport közbeszerzési eljárás, hogy a nem megfelelő állapotú gépek le 

legyenek cserélve a kollégiumi konditermekben. 

Nagy Edit elhagyta a termet. (20:40) 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

 OHV felülvizsgálat: megköszönte a segítséget a GHK tagjainak, a dokumentációt 

elküldte a többi kar oktatási referenseinek. 

 Részt vett EHK Külső Oktatási Bizottság ülésén: TJSZ módosításokról és OHV 

felülvizsgálatról volt szó. 

Kollégiumi Bizottság 

Rózsavölgyi Gréta bemutatta a Kármán Tódor Kollégium plakát elhelyezési rendjének 

tervezetét. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni az ismertetett javaslatot. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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Nagy Edit visszatért a terembe (21.00). 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Oktatást fog tartani arról, hogy fegyelmi jegyzőkönyvet hogyan kell kitölteni. Varró 

Gergő kérte, hogy írott használati utasítás is készüljön. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 KBME, Szakmai és Sport ösztöndíjak pályázati dokumentum beszedése folyamatban 

van. 

 Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázási időszaka is zajlik. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 EHK Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt. 

 Varró Gergő kérte, hogy hirdessék, hogy az ösztöndíjösszeg elleni felszólalás kérvény 

elérhető Neptunban. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Csütörtökön megy Vidák Miklóshoz megbeszélésre. 

 Következő hét kedden Gazdasági Bizottsági ülést fog tartani. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Gólyabál jegyeladás jól halad, 450 darabnál jár jelenleg, 460 volt az előzetes tervezet. 

 Ismertette a Gólyabállal kapcsolatos operatív kérdéseit és kéréseit a GHK felé. 

 Elkészítette a KRB tagjainak értékelését. 

 Szponzor Csoport megszervezését mindenképpen szeretné elkezdeni. 
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PR Bizottság 

Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket: 

 Nyílt Nap szervezésével kapcsolatban ismertette az operatív teendőket. 

 Kérte, hogy az öntevékeny köri kapcsolattartók számoljanak be eddig végzett 

munkájukról. 

 

Perger Dávid megkérdezte, hogy a PR kiadvány készítése hogy áll. 

Heszler András elmondta, hogy készen van, csak véleményezésre vár a GHK tagjaitól. 

Külügy 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Ismertette a kari Erasmus+ ösztöndíj pályázat kiírásának kari pontozási rendszerének új 

tervezetét. 

Iroda 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Kérte, hogy a GHK tagjai vegyenek részt az irodai festésben következő alkalommal 

szombaton. 

Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Vitaesten és Műszak Expon kevesen voltak. 

 Az Épületgépész Szakosztály pályázik egy nemzetközi szervezet, az ASHRAE hallgatói 

tagszervezeti pozíciójára. 

Beszámoló Energetikai Szakkollégium üléséről 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Vezetőségi ülésen vett részt, ez volt az első alkalom, pozitív volt a fogadtatás. 
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Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Jeges Est szervezésének állásáról, és ismertette az operatív feladatokat. 

 

Ülés vége: 0:03 

Következő ülés várható időpontja: 2016. november 23. (szerda) 

 

 

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

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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