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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: 2016.11.23. 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. 

PR Bizottság 

Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket: 

 Nyílt Nap pénteken lesz, kérte a GHK tagjait, hogy az előzetes beosztáshoz tartsák 

magukat. 

 A Szakkollégium tagozatainak és a laborkísérőknek tartott tájékoztatót a Nyílt Nap 

menetrendjéről. 

Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet (20:23) 

A GHK általános egyetemismereti kiszárthelyi dolgozatot írt, majd megbeszélésre kerültek a 

megoldások. 
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Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 HVG rangsorban helyezéseket javított a BME és azon belül is a Gépészmérnöki Kar. 

 Az új mechatronikai mérnöki BSc tanterv tervezet még nem készült el, ezzel és más 

ügyekkel kapcsolatban Varró Gergő egyeztetett dr. Korondi Péterrel, a Mechatronika, 

Optika, és Gépészeti Informatika Tanszék vezetőjével. 

 Kovalovszki Máté és Nagy Edit egyeztettek az energetikai mérnöki alapszak 

tantervének megújításával kapcsolatban a VET tanszékvezetőjével, aki pozitívan állt az 

eddigi tervezetekhez. 

EHK 

Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A GTK helyzete volt a fő téma. 

 Varró Gergő megkérdezte, hogy az EKFR módosítással és a kollégiumi konditerem és 

internet üzemeltetéssel kapcsolatban van-e előrelépés. 

 Kovalovszki Máté elmondta, hogy Okolicsányi Péter fog az EKFR módosításról 

beszámolni, a másik két üggyel kapcsolatban nincs még előrelépés. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Részt vett Tóth Ákossal az EHK Külső Oktatási Bizottság ülésén, ahol az OHV 

megújításának tervezeteiről volt szó. 

 A BSc tantervek felülvizsgálatával kapcsolatos tantervi véleményezések haladnak. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Részt vett az EHK Külső Kollégiumi Bizottság ülésén: az EKFR módosításairól volt 

szó, a GHK Kollégiumi Bizottság ülésén tett észrevételeket vitte be és véleményezték 

őket. 

 A félév végi határidőkről, jelentkezési időszakokról is megállapodtak. 

 Kollégiumi felvétellel kapcsolatos adatellenőrzések remélhetőleg rövidesen 

elkezdődnek. 

 KEFIR folyamatos fejlesztése zajlik, tervben van már a 3.0. 

 Kovalovszki Máté elmondta, hogy a folyamatos javítások ellenére sem működik 

egyelőre megfelelően a KEFIR vonalhúzó algoritmusa. 

 Kérte, hogy a kollégiumi fegyelmi felelősi kártyákat kapott GHK tagok maradjanak az 

ülés után, hogy megmutassa számukra a fegyelmi jegyzőkönyv kitöltésének szabályait. 
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Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Vidák Miklóssal egyeztetett a HSZI-n keresztül költendő keretek költésével 

kapcsolatban, az egyeztetésen részt vett még Tóth Ákos is. Megfogalmazták kéréseiket 

az EHK felé, és januárra kaptak ígéretet a költségekről szóló kimutatások elkészülésére. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy a Gólyabál végleges költségvetése mikorra lesz kész. 

Varró Gergő ígérte, hogy rövidesen elkészül vele. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy HK tömb földszintjének felújítási munkálatai hogy 

állnak. Varró Gergő elmondta, hogy a mosdó felújítása elkészült, a padló és a fal 

felújítása is rövidesen elkezdődik. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Bemutatta a Közéleti ösztöndíj pályázat pályázati kiírására és pontozási útmutatójára  

vonatkozó  javaslatát. 

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

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a bemutatott javaslatot. 

21:20 Varró Gergő elhagyta a termet. 

 Bemutatta a Szakmai, Kari BME és Sport ösztöndíj pályázatok előzetes eredményeire 

érkezett felszólalásokat, és kérte a GHK állásfoglalását. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a felszólalásokkal kapcsolatos 

döntéseket. 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a bemutatott javaslatokat. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 A Gólyabál problémák nélkül lezajlott, megfelelő résztvevői létszámmal. Büszke a 

KRB tagjaira, maximálisan jól teljesítették feladataikat. 

 Gulácsi Balázzsal bemutatták a tankörvezetők munkájának értékelését, az alkalmazott 

statisztikai módszertannal együtt. 

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

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a bemutatott javaslatot. 
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Szaller Ádám elhagyta a termet (22:11). 

 Hegyi Bence bemutatta a KRB tagjainak értékeléseit és az alkalmazott statisztikai 

módszertant. 

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

vonatkozóan. 

A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a bemutatott javaslatot. 

Iroda 

Czavalinga Dénes elmondta, hogy az irodai festési munkálatok zajlanak, rövidesen vissza lehet 

pakolni. 

Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gépész Jeges Est lebonyolításáról, sikeresnek értékelte, probléma nem 

történt, megköszönte a szervezésben résztvevőknek a segítséget. 

 Beszámolt a Hallgatói Sport Bizottság üléséről, elkezdték az Egyetemi Jeges Est 

szervezési munkálatait. 

Egyebek 

Okolicsányi Péter kérte, hogy az alsó szintről legyen eltávolítva az azonosítatlan forrásból 

származó kanapé. 

 

Ülés vége: 22:53 

Következő ülés várható időpontja: 2016. november 29. (kedd) 

 

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

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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