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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.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:


Szó volt a BSc tantervek felülvizsgálatáról:
o Folyamatban vannak a karokkal történő egyeztetések.
o Péntek (febr. 17.) a határidő a specializációs tantervek elkészítésére.
o Hétfő (febr. 20.) a határidő a tantárgyi adatlapok elkészítéséhez.
o Február 22-én tanszékvezetői értekezlet lesz, ahová a hallgatói szakbizottsági
delegáltakat is meghívták.
o Márciusban szakbizottsági ülések várhatóak.
o A Szerelés című tárggyal és a Matematika szigorlattal kapcsolatban is
egyeztetések folynak az érintett tanszékekkel, oktatókkal a problémák miatt.
o Döntés született két angol nyelvű, plágiumgyanús szakdolgozat ügyében.
o A diplomaátadóra kért a dékáni vezetés négy segítőt.
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o A diplomaátadón beszédet mondók személyére a GHK részéről tett javaslatot a
Dékáni Tanács megtárgyalta és elfogadta.
o Heszler András elmondta, hogy a kari PR kiadvány készen áll a dékáni ajánlásra
való elküldésre, Perger Dávid vállalta, hogy személyesen kéri fel erre Dr.
Czigány Tibort.
Perger Dávid ismertette a következő Kari Tanács időpontját.




Február 16-án esedékes.
Tóth Amanda elmondta, hogy nem tud részt venni rajta, Göllei Máté jelentkezett a
feladatra; a GHK titkos szavazáson 12/0/0 arányban elfogadta, hogy Göllei Máté
helyettesítse Tóth Amandát.
Perger Dávid elmondta, hogy Pro Juventute díjra kell GHK részről felterjeszteni
jelölteket, javasolta Dr. Bihari Pétert és Török Adriennt. A GHK elfogadta a javaslatot.

Perger Dávid kiosztotta a próba-KHK-zárthelyit, a GHK megírta azt. 20:30-20:55

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:


A rendezvény bejelentés és teremfoglalás rendszere változik a kollégiumokban:
mindent előre be kellene jelenteni a HSZI felé is. Varró Gergő megkérdezte, hogy miért
nincs külön írásba fektetve ez. Kovalovszki Máté elmondta, hogy folyamatban vannak
ezzel kapcsolatban az egyeztetések EHK részről a Kancelláriával, mivel az elképzelés
nem megvalósítható, más megoldás kell.

Nagy Edit megkérdezte Gulácsi Balázst, hogy tud-e valamit az internet-szolgáltatással
kapcsolatos eszközökről. Gulácsi Balázs elmondta, hogy nem, de tájékozódni fog ezzel
kapcsolatban. Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy mi a helyzet az internet szerződéssel. Nagy
Edit elmondta, hogy nincs előrelépés az ügyben. Perger Dávid megjegyezte, hogy többször is
jelezte az EHK felé, hogy bemenne tárgyalni, de nem kapott választ.
Nagy Edit kérte Heszler Andrást, hogy az általa készített Neptun útmutatókat küldje el a KOB
levelezőlistára.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos beszámolt az EHK Külső Oktatási Bizottság üléséről:




Sikertelenségi eljárások rendje megváltozik, a KTB helyett a HJB lesz a döntéshozó
szerv várhatóan. Nagy Edit megjegyezte, hogy az EHK még tárgyal ezzel kapcsolatban.
Az új TVSZ módosítással a tartozás befizetésének határideje drasztikusan csökkent,
ezzel kapcsolatban is tárgyalások folynak EHK részről.
Változnak az átsorolási szabályok, a 2015. ősszel felvett hallgatókra már az új,
szigorúbb szabályzat vonatkozik.
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Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:



Bemutatta a Mentor Gárda részletesebb költségvetését, a GHK véleményezte a
tervezetet, de teljes költségvetés hiányában el még nem fogadta.
Tóth Amanda megkérdezte, lesz-e a megüresedett kollégiumi mentor helyre új
pályázat kiírva. Okolicsányi Péter elmondta, hogy a lemondást még nem jelezte
hivatalosan az érintett fél; vállalta, hogy megbeszéli vele a teendőket.

Perger Dávid megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni a megüresedett helyre új pályázat kiírását.
A GHK 12/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.


Tóth Amanda megkérdezte, hogy bárki indulhat-e. Okolicsányi Péter elmondta, hogy
igen, de külsős pályázó esetén a kollégiumban való elhelyezése problémás lehet.

Szücs Márk ismertette a Kármán Tódor Kollégium tavaszi félévre szóló Szintfelelős
pályázatának végeredményét.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a bemutatott javaslatot.
A GHK 12/0/0 arányban elfogadta azt.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:





Lezárult a bírálási időszak.
Kevesebben adtak le, mint az előző félévekben.
Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy ellenőrizték-e, hogy aki kollégiumra pályázott,
rendben leadta-e. Tóth Amanda elmondta, hogy Okolicsányi Péterrel ellenőrizni
fogják.
A TJSZ-felkészítő pótalkalmai szerdán (febr. 15.) 20:00-kor, illetve pénteken (febr. 17.)
16:00-kor lesznek.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Bizottsági ülésen átnézték a MŰHASZ analitikákat, vállalta, hogy készít belőle
táblázatot, ha megérkezik minden adat.
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Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:








Megkérdezte Okolicsányi Pétert, hogy intézi-e a külsős belépőkártyákat a
kollégiumhoz. Okolicsányi Péter elmondta, hogy igen, amint van eredmény, küldi.
Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról:
o A logó tervezés alatt áll.
o A hét meghívott zenekarból négy már biztosan tud jönni.
Beszámolt a Kulturális és Szakmai Hét szervezésének állásáról:
o Korom Dávid egyeztet a zenekarokkal.
o Egyeztetés folyik a Stúdióval.
o Az előadók közül már csak Farkas Bertalan kérdéses, de valószínűleg vállalja.
o Elindult a Harmadoló est jegyeinek árusítása. Varró Gergő kérte, hogy legyen
létszámkorlát, ne legyen túlzsúfolt a rendezvény.
o A Kármán napi vetélkedőre beteltek a helyek, indulhatnak az ezzel kapcsolatos
rendelések.
o A tanszékekkel Ureczki Ágnes egyeztet.
Beszámolt a szponzor keresés helyzetéről:
o A jelenlegi állásról már van egy táblázat tájékoztatásnak.
o Szaller Ádám megjegyezte, hogy nem kizárólag szakmai cégeknél lehetne
érdeklődni.
A GHK megtárgyalta a gólyatábor előkészítéséhez szükséges teendőket
o A tervezett időpont kijelölésre került: augusztus 21-24.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy a 2017. évi gólyatábor augusztus 2124. között kerüljön megrendezésre.
A GHK 12/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
o Gulácsi Balázs elmondta, hogy az első tankörvezetői felkészítő csütörtökön
(febr. 16.) lesz, ahol bemutatná a Rendezvény Bizottság tagjait, és vár mindenkit
a GHK-ból, aki még szeretne bemutatkozni. Kérte, hogy aki tud, jelenjen meg
az alkalmakon, mert úgy könnyebb lesz végül a megfelelő emberek kiválasztása.
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PR Bizottság
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:





Részt vett az Educatio kiállítás tapasztalatait összegző megbeszélésen.
o A jövőben a versenycsapatok szívesen állítanák ki járműveiket.
o Az egyetemi stand fejlesztése tervben van.
o Szükség lenne a szakokról és a specializációkról infografikára. Varró Gergő
megjegyezte, hogy a HSZI tudna ehhez adatot szolgáltatni. Ureczki Ágnes
vállalta, hogy kezdeményezi az adatigénylést.
o A duális képzés sokakat érdekelt, lenne rá igény. Perger Dávid vállalta, hogy
jelzi ezt a dékáni vezetés felé.
SLIP PR szervezése halad.
o KÁTÉ és Stúdió közösen készít interjúkat.
o Lesz videó a korábbi évek SLIP-anyagaiból.
Kell az Old’s Clubnak egy új kapcsolattartó, Göllei Máté vállalta a feladatot.

Sport
Tóth Ákos elmondta a következőket:




Részt vett a Hallgatói Sport Bizottság ülésén:
o Csak a Kármán Tódor Kollégiumban lesz bérletárusítás, a többit felújítják.
o A GPK-TTK sportnap szervezése a kapcsolatfelvételen múlik már csak, Varró
Gergő vállalta a feladatot.
Beszámolt a Jegesestről:
o Több hiba volt, főleg a beléptetéssel. Nagy Edit kérte, jelezze az EHK-nak.

Külügy
Heszler András elmondta a következőket:



Az Erasmus pályázatok elbírálása megtörtént, szerdán (febr. 15.) viszi tovább a szakmai
rész bírálására. Elmondta, hogy több hely van, mint eddig, kérdéses, hogy mindenkinek
jut-e az általa megjelölt képzéseken hely.
A tavaszi kiutazók listáját még nem kapta meg.

Gépész Szakkollégium kapcsolattartó
Perger Dávid javasolta, hogy a kapcsolattartó Szaller Ádám legyen, Szaller Ádám vállalta a
jelölést.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja, hogy Szaller Ádám legyen a GHK
Gépész Szakkollégium kapcsolattartója?
A GHK titkos szavazáson 12/0/0 arányban támogatta a javaslatot.
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Beszámoló az Energetikai Szakkollégium üléséről
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:





Elkészült a féléves program.
Kérdésük volt, hogy mikor lesz elnöki ülés, és a közösségi pontokról mikor kapnak
tájékoztatást. Varró Gergő elmondta, hogy minderről e-mailben fog tájékoztatást
küldeni.
A PR kiadványhoz kért képet elküldik, de elolvasnák a róluk szóló részt.
Perger Dávid megjegyezte, hogy az ülésre való meghívásra nem reagáltak.

Egyebek


Gulácsi Balázs lemondott a holnap-főszerkesztői posztjáról. Perger Dávid
megkérdezte, hogy ki vállalná a feladatot. Göllei Máté jelentkezett.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy Göllei Máté legyen a GHK honlap
főszerkesztője?
A GHK titkos szavazáson 12/0/0 arányban támogatta a javaslatot.








A KJK-val közös csapatépítő est szervezése halad.
Perger Dávid szabályzat-értelmezést kért az EHK-tól.
Pénteken (febr. 17.) 18:00-kor lesz az oktatási felkészítő.
Vasárnap (febr. 19.) 20:00-kor KHK előzárthelyi lesz.
Hétfőn (febr. 20.) 18:00-kor lesz a KHK zárthelyi.
GHK hétvége a közös naptárban bent van, mindenki vegye figyelembe.
Czavalinga Dénes kért segítséget vasárnapra (febr. 19.) az iroda kitakarításához.

Ülés vége: 23:28
Következő ülés várható időpontja: 2017. február 21. (kedd)
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Szücs Márk
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