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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     

Horváth Dávid X     

Kovalovszki Máté X     

Lántzky Anna X     

Nagy Edit X     

Okolicsányi Péter  X    

Perger Dávid X     

Szaller Ádám X     

Szücs Márk X     

Tóth Ákos Károly X     

Tóth Amanda X     

Ureczki Ágnes X     

Varró Gergő X     

Dátum: 2017.03.21. Oldalszám: 6 

 

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. 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Az Egyetem Matlab licence-t vásárolt, ezzel kapcsolatban fórumot tart, amin minden 

kar három fővel vehet részt. A programnak karonként felelősöket kell kijelölni a 

közeljövőben. A GHK-ból többen megjegyezték, hogy jó lenne erre épülő tárgyakat 

(szabadon választható, vagy akár kötelező) bevezetni a karon. 

 Lezajlottak a szakbizottsági ülések, az új BSc tanterveket véglegesítették, a Kari Tanács 

napirendre tűzte tárgyalásukat. 

 A GTK-val egyeztetés folyik a tantervekkel kapcsolatban. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:15) 
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 A lejárt tartozással rendelkező hallgatókat kiértesítették a NEPTUN rendszerén 

keresztül. Perger Dávid kérte, hogy a hír legyen benne az aktuális Gépész Hírek 

körlevélben is. 

 Nagy Edit, Perger Dávid és Kovalovszki Máté egyeztettek Dr. Czigány Tiborral az új 

tantervekről és egyéb aktuális teendőkről. 

EHK beszámoló 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

 A GTK-n dékánválasztás zajlik. 

 Horicsányi Krisztina lett a versenycsapatok egyetemi szintű felelőse. 

 Az EHK-n belül újra a pályázati referensi pozíciót tölti be. 

Perger Dávid elmondta, hogy a következő Kari Tanács ülésén egyetlen napirendi pontot fognak 

tárgyalni, az új BSc tantervek elfogadását; viszont a GHK delegáltjai közül Tóth Amanda és 

Varró Gergő rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Megkérdezte, ki az, 

aki vállalná helyettük a részvételt, Heszler András és Göllei Máté jelentkeztek a feladatra. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a Kari Tanács következő 

ülésén Lántzky Anna és Göllei Máté helyettesítsenek? 

A GHK titkos szavazáson 15/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
Heszler András elmondta a következőket: 

 Beszámolt a TAD-ok állapotáról. 

o Perger Dávid megjegyezte, hogy az előkövetelményi rendszert kell még 

alaposan átnézni és jelezni a szabálytalanságokat. 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Csütörtökön (március 23.) TOB ülést tart, feladat a vizsgarend elkészítése lesz. 

o Varró Gergő megkérdezte, hogy érkeztek-e MSc-s tárgyakhoz tartozó 

táblázatok is a tanszékektől. Perger Dávid megjegyezte, hogy amennyiben nem, 

úgy Bihari Péternek jelezni kell a hiányt. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy hogy áll a Tanulmányi Fórum szervezése. Tóth Ákos 

elmondta, hogy kilencedik hétre tervezi. Perger Dávid kérte, hogy ha lesz végleges 

időpont, szóljon, hogy tudjon időben termet foglalni a rendezvénynek. Varró Gergő 

megjegyezte, hogy a fórumot már ezen a héten hirdetni kellene. 
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Kollégiumi Bizottság 

Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a helyzet a 919-es terem szekrényével. Okolicsányi Péter 

elmondta, hogy személyesen fog beszélni ez ügyben az illetékessel. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Tanulmány ösztöndíj korrekciós kérelmek érkeztek. 

 Kovács Ádámmal egyeztetés szükséges a Szakmai és KBME ösztöndíjak bírálásával 

kapcsolatban. 

 Perger Dávid elmondta, hogy az Anyagszerkezettan jegyzet elkészült, újra kellene 

pontozni. 

 Kántor Tamás elmondta, hogy a Matematika A2 jegyzet is készül. 

 Varró Gergő megkérdezte, hogy a jegyzetetek hogyan lesznek megosztva. Többek 

javaslatára PDF formátumban, jelszóval védve lesznek megosztva a GHK honlapján. 

Szociális Bizottság 
Tóth Amanda lemondott Szociális Bizottság vezetői és Szociális Referensi pozícióiról. Ezek 

betöltésére egyetlen pályázat érkezett Czavalinga Dénestől, aki röviden összefoglalta 

pályázatát. Elmondta, hogy az utóbbi időben megtanulta mindazt, ami a feladatok ellátásához 

szükséges, célja pedig az eddigi színvonal fenntartása. 

Perger Dávid megkérdezte, van-e más jelentkező a posztokra. Nem érkezett másik jelentkezés. 

Perger Dávid megkérdezte, van-e valakinek kérdése Czavalinga Déneshez a jelenlétében. 

Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy ezek mellett tudja-e folytatni irodafelelősi feladatainak 

ellátását is. Czavalinga Dénes biztosította, hogy tudja a kettőt egyszerre végezni, majd további 

kérdés hiányában 20:53-kor elhagyta a termet. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése Czavalinga Dénes 

távollétében. Tóth Amanda elmondta, hogy az utóbbi időben Dénes rengeteget segített neki a 

feladatok ellátásában, nagyon lelkes, megfelelő a pozícióra. 

Czavalinga Dénes 20.54-kor tért vissza az ülésre. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a Szociális Bizottság vezetője 

és a GHK Szociális Referense Czavalinga Dénes legyen. 

A GHK titkos szavazáson 15/0/0 arányban támogatta a pályázat elfogadását. 

Tóth Amanda elmondta, hogy megkezdődött a következő bírálási időszak ütemezése, 

ismertette a tervezett határidőket. A GHK megvitatta az ezzel kapcsolatos problémákat, és 

megoldási javaslatokat. Nagy Edit vállalta, hogy jelzi a problémákat az EHK felé. 
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Nagy Edit megjegyezte, hogy a TJSZ 2. számú mellékletét véleményezni kellene a 

közeljövőben. Czavalinga Dénes biztosította, hogy ezzel kapcsolatban bizottsági ülést fog 

összehívni. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Ismertette a SLIP költségvetés-tervezetét. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy az egyetemi szervezeteknek fizetett összegekből nem 

lehet-e engedményt kérni. Varró Gergő elmondta, hogy engedményeket csak az EHK 

tudna elérni. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni a SLIP költségvetés-tervezetét. 

A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról: 

o Elindult a jegyárusítás, az early bird jegyek már el is fogytak. 

o A csapatjelentkezés folyamatban, eddig nyolc csapat jelentkezett, egyenként 

körülbelül huszonöt fővel. 

o Horváth Dávid foglalkozik a promóciós teendőkkel, jól halad vele. 

o Megvan az első Miapánk gyűlés időpontja, szervezése folyamatban van. 

 A Gyűrűavatóval kapcsolatban megkezdte a kapcsolatfelvételt. 

o Nagy Edit megjegyezte, hogy hirdetni kellene, amint megvan az időpont, hogy 

aki jönne, úgy tudjon tervezni; továbbá a rendhagyó diplomavédésre fel kellene 

kérni oktatókat és hallgatókat is. 

 RB ülésre meghívta a Stúdiót és a Fotókört is, egyeztettek a SLIP-pel kapcsolatban. 

A gólyatábor főszervezői pozíciójára két pályázat érkezett: Gulácsi Balázs és Hegyi Bence 

adott le pályázatot, a feladatokat megosztva látnák el. Röviden összefoglalták pályázatukat, 

elmondták, hogy Gulácsi Balázs a tankörvezetőkkel kapcsolatos feladatokat látná el, Hegyi 

Bence pedig a tábor megszervezésével kapcsolatosakat. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése hozzájuk a jelenlétükben. Ennek 

hiányában Gulácsi Balázs és Hegyi Bence 21:20-kor elhagyta a termet. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése a pályázatokkal 

kapcsolatban. Varró Gergő elmondta, hogy bár nem tart problémától, célszerű lenne előre 

megbeszélni, hogy vitás ügyben a GHK elnöke döntsön. 

Gulácsi Balázs és Hegyi Bence 21:21-kor visszatért az ülésre. 
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A GHK mindkét pályázatot titkos szavazáson 15/0/0 arányban elfogadta. 

PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 A PR bizottság üléséről emlékeztető készült. 

 A SLIP honlap elkészítése folyamatban van. 

 Before I Get My Diploma fal lesz felállítva a SLIP-en. 

Beszámolt a kollégium előtti térrendezéssel kapcsolatos fejleményekről: 

o Az egyetemi kertészettel és az Újbuda Prizmával egyeztetve a szerszámok és a 

munkaerő kérdése megoldódott. 

o A tervek szerint füvesítés és virágültetés is lesz, ezzel kapcsolatban jövő héten 

mennek felmérni a piacot. 

o Kilencedik hét csütörtökjén lenne, közéleti pont járna a részvételért. 

o Hirdetése a hétvégétől kezdve várható. 

o Megkérdezte, hogy lehet-e róla plakátot kirakni a kollégiumban, Varró Gergő 

biztosította, hogy lehet. 

Sport 

Tóth Ákos beszámolt Hallgatói Sport Bizottság értekezletről: 

 Megtárgyalták a Jeges est hibáit, tanulságait. 

 A Családi sportnappal kapcsolatban felmerült a névváltoztatás ötlete. 

 BME futóverseny lesz, a teljesítendő táv még nem végleges. 

Gépész Szakkollégium kapcsolattartó 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 Pályázatokat írnak. 

 Szervezik a nyári tábort. Varró Gergő megkérdezte, hogy mikorra; és hogy nem 

akarják-e Balatonlellén tartani. Szaller Ádám elmondta, hogy az utolsó vizsgahétre 

tervezik, és évek óta ugyanott szervezik meg, idén is oda szeretnének menni. 

 Az új honlap készítése folyamatban van. 

Egyebek 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy a GHK balatonlellei táborának időpontja el lett-e már 

küldve a köröknek. Varró Gergő elmondta, hogy még nem, de hamarosan küldi.  

 Perger Dávid elmondta, hogy a netszerződéssel kapcsolatban másnap (március 22.) lesz 

egyeztetés a kancellárral. Gulácsi Balázs elmondta, hogy mindent előkészítettek a 

Számítástechnikai Szakosztállyal, amit lehetett. Varró Gergő kérte, hogy az EHK 

küldje el az ezzel kapcsolatos leveleket az összes HK elnökének és az ezzel foglalkozó 
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szakosztályok vezetőinek is. Gulácsi Balázs elmondta, hogy a szakosztályvezetők már 

létrehoztak egy levelezőlistát ilyen célra. Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki 

vállalná, hogy akadályoztatása esetén részt vesz az egyeztetésen; Gulácsi Balázs 

jelentkezett a feladatra. 

 Nagy Edit elmondta, hogy az új TTK HK megalakult, beszámolt az EHK-ban 

bekövetkezett változásokról is. 

 Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy hogy áll a GHK tablója. Heszler András 

elmondta, hogy kész van, a posztok módosulása miatt nem került még ki. 

 Kovalovszki Máté elmondta, hogy az új fegyelmi kártyák hamarosan elkészülnek. 

 Szücs Márk megkérdezte Okolicsányi Pétert, hogy sikerült-e egyeztetni az Erasmuson 

lévő hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatban. Ő elmondta, hogy megtörtént 

az egyeztetés, az Erasmuson lévő hallgatók nem élveznek felmentést semmilyen szabály 

alól. 

 Varró Gergő elmondta, hogy az alsó szint felújítása után az ottani konyhát jobban is ki 

lehetne használni, rendezvényes tároló helységet alakítana ki belőle, de ezzel 

kapcsolatban még egyeztetés szükséges. 

 Kántor Tamás javasolta, hogy a régi GHK-s e-mail címhez állítson be az illetékes 

automatikus választ, hogy tájékoztassa az arra levelet küldőket az új címről. 

Megkérdezte, hogy nem akarja-e a GHK a gólyaoldalt az új, készülő honlap alá bevonni. 

Varró Gergő elmondta, hogy ez volt az alapötlet, a megvalósításról még egyeztetnek. 

 Czavalinga Dénes megkérdezte, hogy hogy állnak az öntevékeny körök SZMSZ-ei. 

Varró Gergő elmondta, hogy halad velük, de még nincs kész. 

 Lántzky Anna kérte, hogy a kollégiumi kérdőív átnézése történjen meg. Perger Dávid 

kérte, hogy a Kollégiumi Bizottság tárgyalja meg, mire lehetne költeni a felújítási 

keretet. 

Ülés vége: 22:01 

Következő ülés várható időpontja: 2017. március 28. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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