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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.
Perger Dávid elmondta, hogy Vatai András lemondásával új emlékeztető-vezetőt kell
választani. Jelölte Szücs Márkot, aki elfogadta a jelölést.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az aki támogatja, hogy Szücs Márk legyen a GHK
emlékeztető-vezetője.
A GHK titkos szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Az ülésen vendég volt Fábián Gábor a Gépész Sport Szakosztály vezetője.
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Fábián Gábor elmondta, hogy három éve vezeti a Sport szakosztályt és egy hónapja a Sport és
Szabadidő Létesítmények Igazgatóságának munkatársaként is tevékenykedik, ismertette az
ehhez kapcsolódó tevékenységeket:
-

-

-

-

-

-

Hároméves tervet dolgoztak ki és adtak le a kollégiumi konditermek karbantartására
és fejlesztésére.
Március – április hónapban várható az első felújítási hullám megkezdése főleg a
kollégiumok konditermeiben, a befejezés ideje bizonytalan.
A Sportközponton keresztül lehet fizetni a kollégiumi konditerem-használat díját.
Ezt csak a Kármán Tódor kollégium termeihez írják ki (4500 Ft) a többi kollégium
termeinek állapota miatt.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy az előző félévekben mennyi bérletet adtak el a
Kármán Tódor Kollégiumban, hogy mindhárom teremhez kell-e az érvényes bérlet,
hogy mennyire szoktak tele lenni a termek adott mennyiségű eladott bérlet esetén,
illetve hogy csak műegyetemi hallgató vehet-e bérletet.
Fábián Gábor elmondta, hogy előző félévben a késői kiírás miatt 30 bérletet adtak
el a nyári bérletekkel együtt, hogy mindhárom teremhez kell az érvényes bérlet,
hogy néhány idősávban tele szoktak lenni a termek, de mindenkinek jut hely, illetve
hogy csak műegyetemi hallgató vehet bérletet.
Nagy Edit megkérdezte, hogy milyen a kapcsolata az egyetemi sportigazgatósággal,
hogy hány bérlet eladásával számolnak a félévben, és hogy milyen a Kármán Tódor
Kollégium termeinek állapota.
Fábián Gábor elmondta, hogy a sportigazgatóságnál jó kapcsolatokat ápol, hogy
legfeljebb 600 bérlet eladására számítanak, de nem valószínű, hogy lesz annyi, és
hogy a többi kollégium termeinek állapotánál jelentősen jobb, ezt a
sportigazgatóságon keresztül megvalósított rendszeres szervizeléssel tartják fenn.
Fábián Gábor elmondta, hogy előfordulnak rongálások a termekben. Kovalovszki
Máté kérte, hogy ilyen esetekre helyezzen kilátásba kollégiumi fegyelmi eljárást.
Hegyi Bence megkérdezte, hogy hogy áll a TTK-val közös sportnap szervezése a
Sportközpontban. Fábián Gábor elmondta, hogy a Sportközpont termei a sportnap
szervezéséhez rendelkezésre állnak, a tényleges szervezéshez viszont konkrét
időpontokra van szüksége.

Fábián Gábor elhagyta a termet. 20:25
Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. 20:25
Nagy Edit elhagyta a tárgyalót. 20:25
Megérkezett vendégként Barabás Zoltán TTK-s EHK képviselő. 20:25
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Perger Dávid kezdeményezte Szikszai Fanni mandátumának visszavonását, mivel 60 napnál
hosszabb ideig nem látta el képviselői feladatait. Szikszai Fanni legutóbb 2016. október 18-án
vett részt GHK ülésen, azóta semmilyen tevékenységet nem végzett a képviseleten belül.
Nagy Edit visszatért a tárgyalóba. 20:26
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Szikszai Fanni hallgatói képviselői
mandátuma megvonásra kerüljön.
A kezdeményezést a GHK titkos szavazáson 13/0/1 arányban elfogadta.
Barabás Zoltán elhagyta a termet. 20:36
Tóth Amanda kiosztotta a HK zárthelyire felkészítő kis zárthelyit a TJSZ témakörében, ezt a
GHK megírta, majd megbeszélte a megoldásokat.
Perger Dávid ismertette az elmúlt időszakban megüresedett- és új posztokra érkezett
pályázatokat:
1. Tankörvezetői felkészítés felelőse
a. Gulácsi Balázs pályázott egyedül, elmondta, hogy alkalmasnak érzi magát a
posztra, mivel mind hallgatói képviselői, mind tankörvezetői oldalról
rendelkezik tapasztalattal. Célja, mindent a lehető legkorábban megvalósítani.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Gulácsi
Balázs legyen a Tankörvezető felelős, a GHK titkos szavazáson 14/0/0
arányban elfogadta a pályázatot.
2. Tankörvezetői csapatépítés felelőse
a. Lántzky Anna pályázott egyedül, elmondta, hogy alkalmasnak érzi magát a
posztra, mivel a KRB-ben és tankörvezetőként is tevékenykedett. Célja a két
csapat összekovácsolása a közös munkára, illetve a tanköri beszélgetések
gyakoroltatása.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Lántzky Anna
legyen a Tankörvezetői csapatépítő felelős, a GHK titkos szavazáson 14/0/0
arányban elfogadta a pályázatot.
3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető
a. Perger Dávid elmondta, hogy elnökként nem tudja ő tovább vinni ezeket a
feladatokat is, így lemond a posztról. Kell valaki más, aki állandóan tud ezzel a
területtel foglalkozni.
b. Tóth Ákos pályázott egyedül, elmondta, hogy mindig is szeretett tanulmányi
ügyekkel foglalkozni, készült is erre a feladatra. Tervei között szerepel a jelenleg
futó gépészkari és EHK Külső Oktatási Bizottság projektek folytatása, továbbá
szeretne tanulmányi fórumot is tartani.
c. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Tóth Ákos
legyen a TOB vezető, a GHK titkos szavazáson 13/0/1 arányban elfogadta a
pályázatot.
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4. Tanulmányi referens
a. Perger Dávid elmondta, hogy a TOB vezetői és a tanulmányi referensi poszt
eddig is bontva volt, mivel a feladatok ellátása két embert kíván, továbbá a
referensnek szavazati joggal kell rendelkeznie.
b. Heszler András pályázott egyedül, elmondta, hogy eddig is részt vett különböző
oktatással kapcsolatos projektekben, továbbá jó kapcsolatot ápol az oktatókkal.
Ezekre helyezné jövőbeni fejlődése alapját.
c. Hegyi Bence megkérdezte, hogy emellett lesz-e ideje a Rendezvény bizottsági
feladatai ellátására is. Heszler András biztosította, hogy lesz. Perger Dávid
kérte, hogy ha ütközne a két feladat, akkor a Rendezvény Bizottságot részesítse
előnyben, mert van, aki a tanulmányi ügyekben helyettesíteni tudja.
d. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Heszler
András legyen a Tanulmányi referens, a GHK titkos szavazáson 13/0/1
arányban elfogadta a pályázatot.
5. PR Bizottság vezető
a. Ureczki Ágnes pályázott egyedül, elmondta, hogy eddig vezető helyettesként
sok tapasztalatot szerzett a nyílt napon és az Education, szeretné tovább folytatni
a megkezdett munkát elsősorban a rendezvényekkel kapcsolatban. Céljai közül
kettőt emelt ki: a SLIP-pel kapcsolatos teendők hatékony lebonyolítását, illetve
az öntevékeny köri kapcsolattartás fejlesztését.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Ureczki Ágnes
legyen a PR Bizottság vezető, a GHK titkos szavazáson 14/0/0 arányban
elfogadta a pályázatot.
6. KTB delegált
a. Perger Dávid elmondta, hogy Vatai András helyére új tagot kell delegálni, erre
a posztra csak szavazati jogú tagot lehet megszavazni, jelölte Heszler Andrást,
aki elfogadta a jelölést.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Heszler
András legyen KTB delegált, a GHK titkos szavazáson 14/0/0 arányban
elfogadta a pályázatot.
7. OB delegált
a. Perger Dávid elmondta, hogy erre a posztra csak szavazati jogú tagot lehet
megszavazni, jelölte Heszler Andrást, aki elfogadta a jelölést.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Heszler
András legyen a Kari Tanács Oktatási Bizottságába delegált, a GHK titkos
szavazáson 14/0/0 arányban elfogadta a pályázatot.
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8. GSZK kapcsolattartó
a. Perger Dávid megkérdezte, szeretne-e valaki jelentkezni a posztra, Göllei Máté
és Szaller Ádám jelentkeztek.
b. A GHK szavazásának eredménye: 7 szavazat érkezett mindkét jelöltre.
c. Szaller Ádám megkérte a GHK-t, hogy a következő ülésen térjenek vissza erre
a szavazásra. Perger Dávid elfogadta a javaslatot, kérte a jelölteket, hogy vegyék
fel a kapcsolatot a Gépész Szakkollégium vezetőségével is a kérdés eldöntése
érdekében.
9. Kari Tanács tag
a. Perger Dávid elmondta, hogy két hallgatói hely is betöltetlen jelenleg a
testületben, mindkettőnek szavazati joggal kell rendelkeznie, illetve az ülések
időpontjában (csütörtök 14:00-16:00) szabadnak kell lennie. Megkérdezte,
szeretne-e valaki jelentkezni a posztra; Lántzky Anna, Ureczki Ágnes, Göllei
Máté és Gulácsi Balázs jelentkeztek.
b. A GHK szavazásának eredménye a következőképp alakult:
i. Lántzky Anna: 6 szavazat
ii. Ureczki Ágnes: 11 szavazat
iii. Göllei Máté: 2 szavazat
iv. Gulácsi Balázs: 8 szavazat
c. A két helyre a GHK Ureczki Ágnest és Gulácsi Balázst szavazta meg. Perger
Dávid megjegyezte, hogy ez már következő héten is elfoglaltságot jelent.
10. KKB tag
a. Perger Dávid elmondta, hogy erre a posztra csak szavazati jogú tagot lehet
megszavazni, jelölte Heszler Andrást, aki elfogadta a jelölést.
b. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy Heszler
András legyen a Kari Kreditátviteli Bizottság delegált, a GHK 14/0/0 arányban
elfogadta a pályázatot.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




A február 7-ei ülésen a következők hangzottak el:
o Szó volt a TVSZ módosításáról a sikertelenségi eljárással kapcsolatban. Perger
Dávid megjegyezte, hogy a jelenlegi módosítási javaslat a hallgatók
szempontjából semmiképp sem elfogadható.
Szó volt a BSc felülvizsgálatról, folynak a karokkal történő egyeztetések. Perger Dávid
elmondta, hogy várhatóan a következő hetekben érkeznek meg a tantárgyi adatlapok
véleményezésre rövid határidővel. Heszler András megkérdezte, hogy a mechatronikai
mérnöki alapszak tantervéről érkezett-e új információ. Varró Gergő elmondta, hogy a
legutóbbi módosítás óta nem tud ilyesmiről.
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Perger Dávid ismertette a Kari Tanács napirendi pontjait.







Díjak adományozása.
Humángazdálkodási terv elfogadása.
MSc felvételi tájékoztatás.
Doktori képzés tájékoztatás.
Informatikai bizottság alakulása.
Diplomaátadó:
o Nagy Edit megkérdezte, hogy fog-e videofelvétel készülni. Varró Gergő
elmondta, hogy beiratkozáskor mindenki aláírt egy beleegyező nyilatkozatot,
így a hallgatók részéről nem lehet akadálya.

Perger Dávid beszámolt az elnöki értekezleten elhangzottakról.












Szó volt az ösztöndíjpályázatokról. Tóth Amanda elmondta, nem érti, miért nem jó a
kérések alapján javított változat sem. Varró Gergő megjegyezte, hogy a fő probléma
az, hogy a javításokat is vissza kell küldeni ellenőrzésre, ez lassítja a folyamatot.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy tapasztalatokra hivatkozva kérik a módosításokat.
Normatíva osztás előkészületei zajlanak. Perger Dávid megkérdezte, lehet-e a
fennmaradó keretből átvinni a következő időszakra. Elmondta, hogy minden kari
kiegészítő ösztöndíj adatlapját le kell adni az EHK-nak, ha azt kari HK tag adja le.
Varró Gergő elmondta, hogy várhatóan érkezik a HSZI elszámolása a 2016-os évről.
Megjött a MŰHASZ analitika eredménye, de még tétel hibás vagy hiányzik.
Nincs még új internet szerződés, tárgyalások folynak. A sürgős eszközöket félév elején
be kellene szerezni. Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy mikor lehet a hallgatóktól
beszedni a szolgáltatás díját. Varró Gergő megjegyezte, hogy a megígért határidőre nem
teljesültek a feltételek. Nagy Edit javasolta Perger Dávidnak és Gulácsi Balázsnak,
hogy egyeztessenek Krisztián Dáviddal.
Szó volt a HK zárthelyiről és a KHK hétvégéről.
A gödi szállás március végéig nem elérhető.
HÖK alapszabály módosítás folyamatban van.
A HSZI bekérte az öntevékeny körök adatait.

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Elérhető a Neptun rendszerében a kollégiumi fellebbezési kérvény.
A Vásárhelyi Pál Kollégium vizesblokk-felújításának időpontját kitűzték, számolnak a
csúszással, ha semmiképp nem tudják befejezni, elhalasztják egy évvel.
Változik a kollégiumi ingyenes éjszakák igénylésének menete: egy évre előre kell 12-t
igényelni és nem félévente hetet, mert úgy ésszerűbben osztható el a programok között.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos beszámolt az EHK Külső Oktatási Bizottság üléséről.






Szó volt az OHV promóció állásáról, kérték, hogy hirdessük. Felmerült az óra végi papír
alapú OHV ötlete, továbbá az OHV weblapjának javítása is.
Szó volt a Videotórium felélesztéséről.
Felmerült, hogy az OHV videók mintájára lehetne a mesterképzési szakokat is
népszerűsíteni.
Tervben van az összes karon a zárthelyi-naptár bevezetése a GTK rendszere alapján.
Felzárkóztató tárgyak lesznek a keresztféléves tárgyak helyett. Perger Dávid
megjegyezte, hogy ezzel könnyebb lesz elvégezni ugyanazt a tárgyat. Nagy Edit
elmondta, hogy az eredeti terv más volt, még kiforratlan az ötlet.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:







A rendezvény-engedélyezés rendje változni fog.
Beszámolt a költözések lebonyolításáról:
o Adminisztratív hiba miatt a KI ki akarja fizettetni néhány hallgató
kényszerkiköltöztetését a GHK-val.
o Kovalovszki Máté elmondta, hogy nem részünkről történt a hiba. Varró Gergő
megjegyezte, hogy nem keletkezett sehol sem plusz költség emiatt. Kérte, hogy
Okolicsányi Péter jelezze monitoring értekezleten az üzemeltetés
munkatársaival kapcsolatban felmerült problémákat.
Beszámolt a mentori ülésről
o Pölöskei Tamás lemondott, Perjési Péter megkérte a GHK-t pótpályázat
kiírására. Írásban nem mondott még le, Perger Dávid vállalta, hogy tisztázza
vele a helyzetet; kérte, hogy a következő ülésen térjünk vissza rá.
Bemutatta a KTK szintfelelős pályázati kiírását.
o Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni a pályázati kiírást, a GHK 14/0/0
arányban elfogadta azt.

Ösztöndíj Bizottság
Perger Dávid kérte, hogy ebben a félévben is legyen hirdetve a jegyzetírói pályázat.
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Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:





Beszámolt a személyes bírálás állásáról.
Czavalinga Dénes vett részt az EHK Külső Szociális Bizottság ülésén, elmondta a
következőket:
o A munkacsoportok dolgoztak az ESZR fejlesztésén.
o Szó volt a pályázatba beleszámító jövedelmekről, a hitelekről.
o Szakmai gyakorlatot támogató szociális ösztöndíj lesz várhatóan.
o 3 rendkívüli szociális pályázatot elbíráltak.
Tóth Amanda megkért mindenkit, hogy jelentkezzen a TJSZ felkészítő pótalkalmaira.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:







Bemutatta a Harmadoló Est költségvetés-tervezetét.
o Emelkedtek a jegyárak.
o A jelentős költségek mind változó költségek, ami előnyös, mert így csekély
mértékben függ a rendezvény gazdasági sikere a létszámtól.
o Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a tervezetet.
o A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Bemutatta a Kulturális és Szakmai Hét költségvetés-tervezetét.
o Jelentősen az egyetemi ügyviteli költségek növeltek rajta az eddigi évekhez
képest.
o Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a tervezetet.
o A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Elmondta, hogy ezek még csak előzetes tervek, még engedélyeztetni kell.
Beszámolt a MŰHASZ analitika előzetes eredményeiről.
o Csak a SLIP mérlege jött ki negatívra, összességében pozitív évet zártunk.
o Következő héten Gazdasági Bizottság ülést tart, ahol részletesen is át fogják
tekinteni a kapott kimutatásokat.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:


Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról:
o A logó tervezés alatt áll.
o A meghívott zenekarok listája készül.
o Megkérte a Rendezvény Bizottság tagjait, hogy gyűjtsenek ötleteket a csapatok
számának növelésére bizottsági ülésig.
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Beszámolt a Kulturális és Szakmai Hét szervezésének állásáról:
o Programterv kész, két részlet még változhat.
o Ureczki Ágnes és Lántzky Anna felkereste a tanszékeket a szakmai
vetélkedőhöz.
o Harmadoló Esthez logótervek készültek.
o Kármán Napra jelentkezési határidőt kért, Varró Gergő kérte, hogy a kettővel
előtte lévő vasárnapot adja meg, illetve, hogy legfeljebb 10 csapat
jelentkezhessen csapatonként 8 fővel.
KRB 35 fővel működik az újakkal együtt.
Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezető-jelentkezés végeredményéről:
o 57 jelentkező van.
o Az egyik jelentkező Erasmus ösztöndíjjal külföldön tölti a félévét, Gulácsi
Balázs megkérdezte, hogy ez kizáró ok-e. A GHK a jelentkező korábbi években
nyújtott teljesítményéből kiindulva engedélyezte az egyéni képzési részvételt,
nem zárta ki a programból.
o Az első felkészítő időpontja február 16.

PR Bizottság
Heszler András kérte, hogy február 9-én éjfélig minden GHK tag véleményezze a PR
kiadványt.

Beszámoló az Energetikai Szakkollégium üléséről
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:



Vezetőségváltás történt a Szakkollégiumban, a kapcsolatfelvétel folyamatban van.
Nagy Edit kérte, hogy informálja az új vezetőséget, hogy Neptun üzenetet csak a GHK
vagy az EHK engedélyével küldhetnek.

Sport
Tóth Ákos elmondta a következőket:




Beszámolt a GPK-TTK Sportnap programtervéről:
o SLIP alatt szerdán lenne.
o Sportközpontban kerülne megrendezésre.
o Testnevelés aláírás járna a részvételért.
o A szakmai nappal párhuzamosan is le lehetne bonyolítani.
o Varró Gergő megkérdezte, mit tesz hozzá a TTK.
o Nagy Edit felvetette, hogy lehetne az egészségnappal együtt rendezni.
Beszámolt a Jegesest szervezésének állásáról.
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Iroda
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:


Kérte, hogy aki tartana tanulmányi ügyeletet a tavaszi félévben, küldje el az órarendjét,
hogy ki lehessen írni az ügyeleti időpontokat.

Külügy
Heszler András elmondta a következőket:



Az Erasmus pályázatokat még nem kapta meg, ha megjönnek, kijelöli a bírálási
időpontokat.
A tavaszi kiutazók listája nincs még meg.

Egyebek






Czavalinga Dénes megkérdezte, mi legyen az új öntevékeny kör (filmklub) SZMSZ
tervezetével. Varró Gergő kérte, hogy inkább személyesen találkozva intézzék ezt az
ügyet.
Hegyi Bence megkérdezte, mikor lesz kiadva a KÁTÉ első száma. Ureczki Ágnes
elmondta, hogy túl későn a rendezvények hirdetéséhez, ezért online hirdetéseket kért
tőlük.
Gulácsi Balázs megkérdezte, ki fejlesztette az egyetemi honlapokat; ígéretet kapott az
EHK képviselőktől, hogy utánajárnak.
Perger Dávid kérte a GHK tagjait, hogy jelentkezzenek a HK zárthelyi felkészítőire.
Elmondta, hogy egész hétvégén lesznek erre szolgáló alkalmak.
Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy hogy áll a GHK tabló; Varró Gergő elmondta, hogy
azért nincs még kész, mert az utóbbi időben jelentősen változott a GHK tagsága.

Ülés vége: 23:50
Következő ülés várható időpontja: 2017. február 14. (kedd)

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

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

Szücs Márk
emlékeztető-vezető
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Perger Dávid
elnök
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