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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: 2016.11.29. Oldalszám: 3 

 

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 beszámolt az alábbiakról: 

 Megköszönte mindenkinek a Nyílt nap szervezésekor nyújtott segítséget. Szám szerint 

több résztvevő volt, mint az előző években, de kevésbé egyenlőtlen eloszlásban. 

Laborlátogatásoknál idén nem volt utolsó pillanatbeli változtatás, rendben lezajlottak.  

Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet. (20:34) 
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Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Folyik a BSc tantervek megújítása, a gazdasági vonzatai tanszékvezetői értekezleten 

lesznek megtárgyalva. 

 Beszámolt a dékáni vezetésnek a Nyílt Napról, sikeresnek értékelte. 

 A Knorr-Bremsével megkötendő támogatási szerződés aláírása megtörtént. 

 December 8-án Kari Tanács ülés lesz, kérte, hogy a KBME oklevelek készüljenek el 

addig, hogy ott átadásra kerülhessenek a díjazottaknak. 

EHK 

Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A GTK helyzetét tárgyalták elsősorban. 

 Az oktatási dékánhelyettesek is támogatják az OHV megújítását. 

 Varró Gergő kérte, hogy egységesen legyen megadva a tanév rendje minden egyetemi 

online felületen. 

 Készül az EKFR módosítása. 

 Karok közti férőhelyosztó algoritmus meg lesz újítva, az üres helyek töltése ki lesz 

belőle véve, helyette a kari hallgatói képviseletek teljesítményalapú támogatásának 

megítélésénél lesz figyelembe véve, viszont a kari várólisták hosszának az 

összférőhelyszámhoz viszonyított aránya belekerül a szempontok közé várhatóan. 

 Készítik a TJSZ 3. mellékletét. 

 Gazdasági év zárása elkezdődött. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

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

megújítása mellett a népszerűsítő videó ötlete is ismét szóba került. Kérte, hogy az előző 

évben elkészült tervezetet frissítse a GHK, amennyiben indokolt. Szó volt továbbá a 

GTK tanulmányi tanácsadó programkörnyezetéről és tudásbázisáról is, valamint a 

Bachelor of Engineering fokozat bevezetésének tervezetéről is, főleg a 

Villamosmérnöki és Informatikai Karon. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Vermes Boldizsárral, a HSZI Hallgatói Juttatások Osztályának vezetőjével elkészítették 

a Közéleti ösztöndíj pályázat kiosztását a rendelkezésre álló adatok alapján. 
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Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Részt vett az EHK Külső Szociális Bizottság ülésén, rendkívüli szociális pályázatokat 

bíráltak. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Bemutatta a Gólyabál végleges költségvetését a végleges számokkal együtt, 

nyereséggel zárt a rendezvény. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Gólyabál végleges költségvetését. 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta az ismertetett költségvetést. 

 Bemutatta a Jeges Est végleges költségvetését a végleges számokkal együtt, nyereséggel 

zárt a rendezvény. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Jeges Est végleges költségvetését. 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta az ismertetett költségvetést. 

Beszámoló a Gépész Szakkollégium üléséről 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Megkapta Dobai Attilától a Szakkollégium következő félévi rendezvényeinek tervezett 

dátumait, kérte, hogy azokhoz legyenek igazítva a GHK által szervezett, teljes kari 

közösséget érintő programok. 

Ülés vége: 22:10 

Következő ülés várható időpontja: 2016. december 6. (kedd) 

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

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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