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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     

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: 2017.01.24. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 19:10 

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. 

Az ülésen vendégek voltak Csallány Enikő a KTK Fotókör eddigi, és Poór Dániel jövőbeli 

vezetői. 

Csallány Enikő elmondta, hogy Angliában folytatja a következő félévet egy kutatóközpontban, 

Poór Dániel lesz az utódja. Amikor átvette a kör vezetését kevesen voltak, félő volt, hogy 

megszűnik a kör, de az utánpótlás megújításával sikerült megnövelni a létszámot. Egy évre 

kiterjesztették a próbázást, hogy az aktív tagok nagyobb tudással színvonalasabb munkát 

végezhessenek. 

Poór Dániel elmondta, hogy ugyanezt a munkát és színvonalat szeretné tartani, a próbáztatás 

reformjával kapcsolatban még van munka, és az internetes felületeiket is tervezik fejleszteni. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy mennyi most a kör létszáma? 
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Csallány Enikő elmondta, hogy jelenleg 15 aktív tag, de nem mindenki rendelkezik saját 

felszereléssel, így a körös eszközöket gyakran kell használni, ez korlátozza a kiküldhető fotósok 

számát. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ha ideális helyzet lenne, mire lenne szükségetek? 

Csallány Enikő elmondta, hogy szükség lenne még gépre, mert van, de közülük van ami már 

elavult és nem tudja azt a minőséget garantálni, ami szükséges lenne, de tudja, hogy a keretek 

nem végtelenek. 

Perger Dávid megköszönte Csallány Enikő eddigi munkáját, és Poór Dánielnek sok sikert 

kívánt a továbbiakra. 

A vendégek elhagyták a termet (19:22) 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy a KTK Fotókör új vezetője Poór Dániel 

legyen? 

A GHK titkos szavazáson 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Vatai András HK ZH felkészítőt tartott TVSZ témában. 

Szünet. (21:05) 

Folytatódik az ülés (21:15) 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 2019-ben várhatóan a BME fogja rendezni az OTDK műszaki szekcióját. 

 Szó volt a GTK helyzetéről. 

 BEng informatikusképzés indul várhatóan 2019-től.  

 A Schönherz Zoltán Kollégiumban átmeneti szünet lehet az internet szolgáltatásban a 

szolgáltató váltással kapcsolatos problémák miatt. 

 Több kar is kritizálta a matematikaoktatást Vezetői Értekezleten. 

 BSc tanterv átalakítással kapcsolatban ÉPK-val és VIK-kel megtörtént a megállapodás, 

a TTK-val még nincs. 

Perger Dávid ismertette a KTK nevelői szobáiban történő elhelyezésre vonatkozó pályázatra 

beérkezett jelentkezéseket és bemutatta javaslatát az eredményre. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a bemutatott javaslatot. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Perger Dávid elmondta, hogy a KÁTÉ főszerkesztője megkereste, hogy egyeztessenek a 

következő 10 lapszám kiadásának ütemezéséről, illetve az azutáni lapszámok technikai 

paramétereiről az új közbeszerzés miatt. A KÁTÉ szerkesztőség a 10 számból hetet rendes 

megjelenésre tervez, egyet GHK tisztújítási különszámnak, egyet gólya különszámnak, egyet 

pedig öntevékeny köri bemutatkozó különszámnak. 

Lántzky Anna javasolta, hogy az öntevékeny köri bemutatkozó különszám helyett lehetne 2018 

tavaszán a 40 éves Gépészkari Napok különszáma. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy kilenc szám a KÁTÉ javaslata szerint 

kerüljön kiadásra a tizedik pedig SLIP különszám legyen? 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 2018. naptári évre az eddigiekkel 

megegyezően 7+2 kiadványszámot rendeljen a GHK az eddigi műszaki paraméterekkel 

megegyezően. 

A GHK 6-0-3 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid ismertette az öntevékeny körök 2016/2017. őszi féléves munkájának végleges 

pontozását.  

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a bemutatott javaslatot. 

A GHK 8-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid elmondta, hogy a B-terv körvezetője a KözVez ülésig sem küldött beszámolót, 

ezért javasolja, hogy ne kaphasson közösségi pontot.  

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a javaslatot. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid javasolta, hogy a beszámolóval késő, de a KözVez ülés előtt pótló körvezetők 

közösségi pontszámát 0,9-es szorzóval büntessék. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a javaslatot. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid elmondta, hogy Németh Ádámmal, Krisztián Dáviddal és a Számítástechnika 

Szakosztály képviselőivel a többoldalú egyeztetés nem sikerült. 

Varró Gergő elmondta, hogy Perger Dáviddal Dr. Korondi Péter MOGI tanszékvezetőnél 

voltak a BSc felülvizsgálat miatt, beszámolt az egyeztetésről. 
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Változtak a különeljárási díjak a legújabb kancellári utasítás következtében. Barabás 

Zoltán ígért összefoglaló táblázatot a változásokról. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Bemutatta javaslatait a KTK ingyenes vendégéjszakáira és kérte a GHK állásfoglalását. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a bemutatott javaslatot. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Négy sikertelen szociális pályázat bírálói vizsga volt a GHK-nál, de a többi karon is sok 

a bukás. 

 Az EHK Külső Szociális Bizottságának ülésén felvetődött, hogy külön legyen szociális 

pályázat kollégiumhoz és rendszeres szociális ösztöndíjhoz. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Bemutatta a HK tömb földszintjén a beépített szekrény felújítására érkezett árajánlatot. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni hogy az árajánlat alapján a munka 

megrendelésre kerüljön? 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Válaszolt a GTK HK, hogy nem tehet mást, mint a Gépészkari Napok idejében tartani 

az ÜTI Napokat. 

 Fábián Gáborral egyeztetett egy szponzori kapcsolat ügyében. 

 Szponzor keresést elkezdték. 
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 Lestyán Bencével egyeztetett a TTK-val közös sportnappal és a Kulturális és szakmai 

héttel kapcsolatban. 

 Előadókat elkezdték szervezni a Kulturális és szakmai hétre, már többet is sikerült 

fixálni. 

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Megköszönte mindenkinek az Educatio kiállítás részvételt és segítséget, a szóróanyagok 

még nem érkeztek vissza.. 

Beszámoló az Energetikai Szakkollégium üléséről 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Vezetőségváltás lesz a Szakkollégiumban. 

Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Gépész-TTK Sportnappal kapcsolatban zajlanak az egyeztetések. 

 Lántzky Anna javasolta, hogy SLIP idején legyen a sportnap. Varró Gergő javasolta a 

keddi napot.  

Külügy 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Heszler András tartott Erasmus Fórumot, kevesebb kérdés érkezett idén, mint a korábbi 

években, de sokan részt vettek rajta. 

 

Ülés vége: 23:40 

Következő ülés várható időpontja: 2017. január 25. (szerda) 

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

 Vatai András Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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