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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: 2017.03.28. Oldalszám: 7 

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: 

 A GTK még nem küldte el az új tantervekhez a TAD-okat. 

 Évente 10 millió forintot szán a kar jegyzetkészítésre. Nagy Edit és Varró Gergő 

megjegyezték, hogy jó lenne, ha a GHK kijelölhetné azokat a tárgyakat, amelyekből 

kiemelten fontos lenne oktatói jegyzetet készíteni. 

Perger Dávid beszámolt a Kari Tanács napirendi pontjairól: 

 Az új képzési programok tárgyalása a legfőbb feladat. 

 Az Oktatási Bizottságra történő jogátruházás a TAD-ok elfogadásának megkönnyítése 

érdekében fontos. 

Varró Gergő beszámolt a KÁTÉ-val történt egyeztetésről 

 Ismertette a kiadás változás gazdasági okait, és a megoldási javaslatot. 
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 Perger Dávid elmondta, hogy kérték a KÁTÉ vezetőségét, hogy a GHK üléséig 

tárgyalják meg a terv elfogadását, azonban nem érkezett tőlük e-mail. 

 Nagy Edit elmondta, hogy ő nagyobb korlátozásra számított ismerve a gazdasági 

hátteret.  

 Perger Dávid elmondta, hogy amint megérkezik a válasz, tájékoztatja a GHK-t a 

fejleményekről. 

EHK beszámoló 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket: 

 Lestyan Bence meghívott vendégként volt jelen az EHK ülésén, mint a TTK HK új 

elnöke. 

 A 2019. évi OTDK nyitóünnepségét a BME rendezi, ehhez igazítja az egyetemi 

vezetés a tavaszi szünetet. 

 A nagypéntekre tervezett számonkéréseket és laborfoglalkozásokat át kell ütemezni, 

az előadások és gyakorlatok elmaradnak, azok a későbbiekben nem pótlandók; 

felvetődött az EHK ülésén, hogy az átütemezéssel a KHK-k egyetértési jogot kapjanak.  

 Egyeztetés volt az egyetemi internet-szolgáltatásról a kancellár és a karok képviselői 

között. 

 Az EHK-n belül pozíció változások várhatóak. 

 TVSZ módosítás várható, cél a vizsgák szabályzásának rendezése. 

 A TJSZ 2. számú mellékletének módosítása folyamatban van.  

 Szó volt a HÖOK ukrajnai vidékfejlesztési tervéről. Perger Dávid megjegyezte, hogy a 

Szakkollégiumok felé kellene hirdetni a programot. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
Heszler András elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Tanulmányi és Oktatási Bizottság üléséről: 

o A Kari Tanács által kijelölt témákat tárgyalták. 

o Szó volt az új képzési programokhoz tartozó TAD-okról. 

o Képzési programok elfogadását tárgyalták. 

o Varró Gergő beszámolt a GTK-val való megegyezésről. 

 A különeljárási díjakkal kapcsolatos fórum április 5-én kerül megrendezésre az R 

épületben. 

 Az OHV weblapjával kapcsolatban egyeztetések zajlanak. 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a vizsgarendek elkészítéséről. 

o Perger Dávid megkérdezte, hogy elküldte-e a kész táblázatot Dr. Bihari 

Péternek. Tóth Ákos elmondta, hogy még nem, mert még nem érkezett 
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táblázat minden tanszékről. Perger Dávid kérte, hogy küldje el így, és 

kérdezze meg, hogy ez esetben mi a teendő. 

 Beszámolt a Gépelemek II és az Elektrotechnika alapjai tárgyak zárthelyi 

dolgozatainak ütközésével kapcsolatos levelezésről. 

o Javasolta, hogy a GHK jelezze a problémákat a kari vezetés felé. 

o Perger Dávid elmondta, hogy először az érintett oktatóval tervez tárgyalni. 

o Többen megjegyezték, hogy a hallgatók nagy része nem tud a ZH rendről, és 

nagyon kevés ZH-t íratnak ténylegesen az engedélyezett időpontjában. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Megkeresés érkezett egy rendezvénnyel kapcsolatban, ahol Kármán Tódorról is 

megemlékeznek. Varró Gergő megjegyezte, hogy az Áramlástan Szakosztály felé 

kellene ezt jelezni, az ő profiljukba esik bele leginkább a rendezvény. Szaller Ádám 

kérte, hogy ne a Gépész Híreken keresztül hirdessük, hanem a kollégium 

levelezőlistáján keresztül. 

 Megkeresés érkezett egy kiállítással kapcsolatban, Varró Gergő elmondta, hogy 

tárgyal az ügyben. 

 Beszámolt a pótmentor pályázat állásáról: 

o A meghallgatások rendben lezajlottak. 

o Nyolc pályázat érkezett, hatan jelentek meg, egy pályázó visszavonta a 

pályázatát, egy pedig érvénytelen pályázatot nyújtott be. 

o Ismertette a pályázókat. 

o Varró Gergő megkérdezte, hogy beszélt-e ezzel kapcsolatban Perjési Péterrel. 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy amióta ismeri a pályázók listáját, azóta nem. 

A GHK titkos szavazáson szavazott a lehetséges jelöltekre. A szavazás eredménye a 

pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Asztalos Lilla: 0 

 Bögre Bálint: 6 

 Buda Marcell: 0 

 Csuvár Zsombor: 1 

 Geier Norbert: 1 

 Rózsavölgyi Gréta: 7 

A szükséges többség hiányában megerősítő szavazásra volt szükség a két legtöbb 

szavazatot kapott pályázó sorrendjének eldöntéséhez. Az újabb titkos szavazás 

eredménye a pályázók nevei szerinti sorrendben: 

 Bögre Bálint: 8 

 Rózsavölgyi Gréta: 7 

A GHK a pályázók közül Bögre Bálintot szavazta meg a mentori pozíció betöltésére. 
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 Beszámolt a 919-es teremben található szekrénnyel kapcsolatos fejleményekről: 

o Engedélyezték az áthelyezését, többen jelentkeztek is a feladatra. 

o Nagy Edit megkérdezte, hogy hova lesz áthelyezve. Perger Dávid elmondta, 

hogy a 7. emeleti társalgóban tervezik elhelyezni. 

o Nagy Edit megkérdezte, hogy a szekrényekben található helyek kihasználása 

hogyan lesz megoldva. Varró Gergő elmondta, hogy az öntevékeny körök 

igényelhetnek belőle helyet. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Ismertette a Jegyzetírói ösztöndíj kiírását. 

o Perger Dávid megkérdezte, hogy van-e változás az eredetihez képest. Tóth 

Amanda elmondta, hogy a dátumokon kívül minden változatlan. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni a Jegyzetírói ösztöndíj kiírását. 

A GHK 15/0/0 arányban támogatta a kiírást. 

 Ebben a félévben hat jegyzetpályázat érkezett, két héttel tervezi meghosszabbítani a 

leadási határidőt. 

 Tanulmányi ösztöndíj korrekciók érkeztek a HSZI-től. 

 KBME, Szakmai és Sportösztöndíjak pályázási időszaka lezárult, Kovács Ádámnak 

leadták bírálásra. Pénteken (március 31.) 18:00-tól lesz a pályázatok bírálása a GHK 

részéről. 

 Beszámolt az ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói panaszok kezeléséről. 

Szociális Bizottság 
Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Szerdán (március 29.) 20:00-tól bizottsági ülést tart, egyetlen napirendi pont a TJSZ 2. 

számú mellékletének véleményezése. 

 Beszámolt az EHK Külső Szociális bizottság üléséről (2017.03.24). 

o HJB-re érkezett fellebbezéseket tárgyalták. 

o Megkérdezte Nagy Editet, hogy beszélt-e Gődér Viviennel a következő időszak 

ütemezéséről. Nagy Edit biztosította, hogy igen, amint lesz fejlemény, értesíti. 

 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Beszámolt az Okolicsányi Péter által említett megkeresésről. 

 Orbán Balázs előzetes Gólyatábor költségvetést kért. 

o Változtatni kell a költségvetésen a kívánt értékek eléréséhez. 
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o  Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a határidő a leadásra, mert javaslatot tenne 

EHK-ban a probléma megoldására. 

o Varró Gergő megjegyezte, hogy a szervezői tábor időtartamát lehetne 

csökkenteni. 

o Elmondta, hogy még aznap el szeretné küldeni, hogy el lehessen indítani a 

helyszín foglalást. 

 Perger Dávid elmondta, hogy a Gólyahajóval kapcsolatban folyamatban van az 

egyeztetés a karok között. Varró Gergő megjegyezte, hogy kérni kell, hogy utána 

délelőtt ne legyen beiratkozási időpont. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról: 

o Eddig 170-180 bérletet adtak el a 180-200 csapatbérleten kívül. 

o Megkérdezte, hogy a hirdető molinók kihelyezéséhez milyen engedélyeket kell 

kérni. Nagy Edit elmondta, hogy ugyanazokat, mint a plakátoláshoz. 

o Megrendelte a hard ticketeket. 

o Megkérdezte, hogy rendezvény-bejelentőt kell-e leadni ahhoz, hogy a 

kollégium bejáratánál árulhassa a jegyeket. Kovalovszki Máté elmondta, hogy 

igen, csak ennyi szükséges hozzá. 

 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásáról: 

o Jövő héttől tud jönni méretet venni az ékszerész; megkérdezte, hogy mikor 

lenne az erre alkalmas időpont. A GHK egyöntetűen az állandó ügyelet idejét 

jelölte meg erre alkalmasnak. 

o Varró Gergő megjegyezte, hogy az aranyból készült ékszerekre előleget is kell 

fizetni. 

 Beszámolt a szponzori megkeresések állásáról: 

o Az Opel visszamondta a szponzorációt. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy hogyan szankcionálja a tankörvezető képzésekről 

való hiányzást. A GHK egyöntetűen a szóban forgó pályázók programtól való 

eltiltását támogatta. 

PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt a kollégium előtti területek rendbetételére készülő esemény állásáról: 

o Az időpontot kénytelen csúsztatni, mivel az önkormányzat nem jelzett még 

vissza; így valószínűleg póthétre kerül a program. 

o Ezen kívül előrelépések vannak. 
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o Kántor Tamás megkérdezte, hogy hova terveznek virágot ültetni. Ureczki 

Ágnes elmondta, hogy a füves terület melletti vaskorláthoz. 

 A SLIP-re tervezett „Before I Get My Diploma” fal valószínűleg az előzetes terveknél 

olcsóbban is megvalósítható. 

 Heszler András megkérdezte, hogy mi a helyzet a PR kiadvánnyal. Perger Dávid 

elmondta, hogy még nem sikerült erről beszélni a dékáni vezetéssel. 

Energetikai Szakkollégium kapcsolattartó 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 A HÖOK ukrajnai vidékfejlesztési programját elküldi nekik. 

Egyebek 
 Gulácsi Balázs beszámolt a kollégiumi internet-szolgáltatással kapcsolatos kancellári 

egyeztetésről. 

 Perger Dávid elmondta, hogy csütörtökön (március 30.) elnöki értekezletre megy, 

kérte, hogy akinek van témája, amiről beszélnie kellene, az küldje el neki. 

 Perger Dávid elmondta, hogy informatikai bizottsági ülés lesz csütörtökön (március 

30.) 16:00-tól, de nem tud részt venni rajta. Megkérdezte, hogy ki vállalná, hogy 

elmegy az ülésre. Horváth Dávid és Kántor Tamás vállalták a feladatot. Gulácsi 

Balázs kérte Perger Dávidot, hogy a változásról tájékoztassa a bizottság vezetőségét. 

 Varró Gergő megkérdezte Czavalinga Dénest, hogy elintézi-e az ajtótámasz 

javíttatását. Czavalinga Dénes biztosította, hogy igen, Okolicsányi Péteren keresztül 

az üzemeltetés segítségével. 

 Varró Gergő elmondta, hogy a gólyatanácsban tudásfelmérő tesztet fog íratni, az 

eredmény függvényében járhatnak majd a GHK üléseire a gólyatanács tagjai. 

 Hegyi Bence megkérdezte, hogy jövő csütörtökre (április 6.) szervezhet-e a KRB-vel 

közös csapatépítést. Igenlő válasz után kérte, hogy kerüljön be a GHK naptárába is az 

esemény. Perger Dávid megjegyezte, hogy rossz idő esetén akár a nagyteremben is 

lehet tartani a csapatépítőt. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy hogy áll a gyűrűavató programjainak szervezése.  

Perger Dávid elmondta, hogy az ötletek gyűjtése a következő ülésig zajlik. Nagy Edit 

megkérdezte, hogy mikor kezdi hirdetni a GHK az eseményt. Varró Gergő elmondta, 

hogy akkor, ha végleges lesz a helyszín. 

 Tóth Amanda kérte, hogy a kiküldött belső értékelő kérdőívre mindenki szánjon időt. 

 Tóth Amanda elmondta, hogy az öntevékeny köröket nyilvántartó táblázat nem friss. 

Varró Gergő elmondta, hogy azt a körvezetők kellene, hogy frissítsék. 

 Kántor Tamás megkérdezte Gulácsi Balázst, hogy a hibás irodai számítógépet 

megjavítja-e. Gulácsi Balázs biztosította, hogy meg. 
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 Czavalinga Dénes kérte, hogy a következő szociális bizottsági ülés időpontját küldje 

el valaki a gólyatanácsosoknak is. 

Ülés vége: 22:24 

Következő ülés várható időpontja: 2017. április 4. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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