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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: 2017.04.04. 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. 

Az ülésen vendégként volt jelen Kántor Tamás. 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A Vezetői Értekezleten az ülésen résztvevők egyhangúan támogatták a módosított BSc 

tanterveket, melyek így az április 24-i Szenátusi Ülésen fognak az Egyetem vezetése 

elé kerülni. 

 Szó volt az idei felvételi statisztikákról, a dékáni vezetés ötleteket kért a GHK-tól a 

kar promotálásának javításához. 

 Szó volt az Erasmus pályázat szabályzatának átgondolásáról. 

 Szó volt a demonstrátori szerződések megkötésének rendjéről. 

 Javaslat érkezett az Athens ösztöndíjprogram átgondolására. Nagy Edit megjegyezte, 

hogy promóciós javaslat lehet a külföldi tanulmányok lehetőségének hirdetése. 

 Javaslat érkezett a kiemelkedő oktatók díjazására. 
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Perger Dávid beszámolt az Elnöki Értekezletről: 

 Gazdasági területen előzetes igényléseket kért az EHK, az új rendszer tesztelésére. 

 Szó volt a sport normatíva elosztásáról, illetve a Sportigazgatóságnak való 

keretátadásról. 

 Megkezdődik a kollégiumok kondícionáló termeinek felújítása. 

 Szó volt a kancellárral történt egyeztetésről az internet-szolgáltatással kapcsolatban. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy hosszú távra hogyan terveznek. Gulácsi Balázs 

elmondta, hogy elképzelések vannak, de további egyeztetések szükségesek a 

megvalósításról. Nagy Edit megkérdezte, hogy a kért eszközigénylés hogy halad. Gulácsi 

Balázs elmondta, hogy haladnak vele. 

 Szó volt a HÖK Alapszabály mellékleteinek módosítási tervezetésről. 

 Perger Dávid kezdeményezésére szó volt a következő szociális pályázati időszak 

ütemezéséről. 

 Szó volt a TJSZ módosításáról. 

 Szó volt az új Különeljárási díjakról (KED), a vélemények megoszlanak ezzel 

kapcsolatban. Nagy Edit megjegyezte, hogy a következő EHK Külső Oktatási Bizottság 

ülésén is napirendi pontként szerepel. Heszler András elmondta, hogy az ezzel 

kapcsolatos fórumra meghívták Barabás Zoltánt, hogy hiteles forrásból tudják a 

hallgatókat tájékoztatni a változásokól. 

 Szó volt a HÖOK vezetőképzőről, Perger Dávid kérte, hogy előtte legyen egy 

egyetemen belüli egyeztetés ezzel kapcsolatban. 

 Perger Dávid kezdeményezésére szó volt a kari lapok helyzetéről. 

EHK beszámoló 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket: 

 A VPK B épületének felújítása volt tervben, de megakadt a folyamat a 

közbeszerzésnél. 

 Kéri az EHK, hogy a HÖOK jótékonysági akcióját hirdessék a karok. 

 A balatonlellei nyári táborról adatszolgáltatás várható. 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

  Az EHK az egyetem összes szakjához szeretné megvalósítani az előkövetelményi 

rendszert bemutató gráfot. Gulácsi Balázs megjegyezte, hogy egy dinamikusan, 

NEPTUN-importtal működő rendszer lenne célravezető. 

 Egy, az oktatókat minősítő rendszert szeretne kialakítani az egyetem, amiben az OHV 

eredményeket is figyelembe vennék. 
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Csütörtökön a tantárgyi adatlapokkal kapcsolatban bizottsági ülést terveznek tartani. 

Perger Dávid megjegyezte, hogy abban az időpontban a KRB-vel közös program van 

betervezve. Tóth Ákos elmondta, hogy ez esetben nem akkor tartják, de a héten 

mindenképp beszélni kell róla. Perger Dávid javasolta a vasárnap délutánt. 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Dr. Paál Györggyel történt egyeztetésről. 

 Beszámolt a Dr. Vad Jánossal e-mailben történt egyeztetésről. Nagy Edit 

megjegyezte, hogy a tanszékeket tájékoztatni kellene a Jegyzetírói pályázat 

mibenlétéről. 

 Perger Dávid kérte a GHK tagjait, hogy a KED-ekről tartandó fórumon, aki tud, 

vegyen részt. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy a GT3 tanszékkel volt-e már egyeztetés. Perger Dávid 

elmondta, hogy nem, de tervben van. 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Az ajtókitámasztóval kapcsolatban egyeztetett az üzemeltetéssel, kiderült, hogy az 

egész ajtó cseréje tervben van a nyáron. Varró Gergő kérte, hogy ennek ellenére 

javítsa meg a GHK.  

 Kérte, hogy a felújítási keret elköltésére vonatkozó ötleteket gyűjtse össze a GHK, 

beszámolt az üzemeltetés által tervezett felújításokról. 

 Nyáron valószínűleg telt ház lesz a kollégiumban a vizes VB miatt. Varró Gergő 

javasolta, hogy ez esetben igényeljen a GHK fokozott ellenőrzést az épület területére. 

 Beszámolt a monitoring-értekezleten elhangzottakról. 

 Történt engedély nélküli átköltözés. 

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy legutóbbi rendezvénybejelentése alkalmával Csiki 

Tibor jelezte, hogy a jövőben az igényléseket korábbi határidővel kell leadni. Varró 

Gergő kérte Okolicsányi Pétert, hogy kérdezzen rá, pontosan hogyan változott a 

rendszer. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a rendezvénybejelentő formanyomtatvány 

elérhető-e az öntevékeny körök számára is. Varró Gergő elmondta, hogy jelenleg 

nem, de a honlapon megjelenhet. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Beszámolt az ösztöndíjak állásáról. 
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 Kérte az őszi jegyzetírói pályázat kiírásának átgondolását. Varró Gergő megjegyezte, 

hogy a szerzői jogokkal kapcsolatban egyeztetésre lenne szükség a HSZI-vel. 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Szerdán (április 5.) bizottsági ülést tart, a TJSZ 2. mellékletének véleményezése az 

egyetlen napirendi pont. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Az öntevékeny körök informatikai eszköz igénye nincs benne a költségvetésben. Nagy 

Edit megjegyezte, hogy a szakosztályok és szakkollégiumok az EHK-n keresztül 

pályázhatnak. 

 Ötleteket kért a GHK-tól, hogy milyen eszközökre lenne szükség, vállalta, hogy beszél 

erről a Stúdióval és a Fotókörrel is. 

 A nyári táborok költségvetésének tervezetét a közeljövőben küldi az EHK-nak. Nagy 

Edit megjegyezte, hogy kellene egy főszervező, aki a körök felé történő 

kommunikációval foglalkozik; Kántor Tamás vállalta a feladatot. 

 Beszámolt az Orbán Balázzsal a SLIP-pel kapcsolatban történt egyeztetésről. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról: 

o Beszámolt a bérleteladások állásáról. 

o Varró Gergő elmondta, hogy az esemény hirdetése elindult. Nagy Edit 

megkérdezte, hogy a többi kollégiumban is elkezdték-e. Hegyi Bence 

elmondta, hogy még nem, de folyamatban van a szervezése. 

o A PR-ral kapcsolatban egyeztetések zajlanak. 

o Promóciós videók érkeztek. 

 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásáról: 

o A gyűrűrendelés elindult. 

o A PR lemaradását be szeretné hozni. 

o Nagy Edit megkérdezte, hogy hogy áll a korsórendelés. Varró Gergő 

elmondta, hogy tervben van, a közeljövőben indul. 

o A GHK kiválasztotta a rendhagyó diplomavédésre felkérendő oktatókat és 

hallgatókat. 

 A KRB-vel közös csapatépítés csütörtökön (április 6.) lesz. 

 Heszler András elmondta, hogy a szponzoroktól kért igénylést. 
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PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt a kollégium előtti tereprendezés szervezésének állásáról. 

 Beszámolt a nyílt ülés szervezésének állásáról. 

 Ismertette a GHK új pólójának színét. 

Gépész Szakkollégium kapcsolattartó 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 Kérték, hogy a SLIP-en való megjelenéssel kapcsolatos információkat a közös 

levelezőlistán küldje a GHK. 

 Varró Gergő megkérdezte, hogy a CEU-val kapcsolatos nyilatkozatot elfogadták-e. 

Szaller Ádám elmondta, hogy politikai függetlenségük megőrzése érdekében 

kimaradnak belőle. 

Egyebek 

 A SLIP alatt az ülés hétfőn (április 17.) este 8:00-tól lesz. 

 Perger Dávid elmondta, hogy Tóth Amandával megosztva elkezdték a körök 

üléseinek látogatását, egyeztetés történt a Fotókörrel a tároló igénylésről, illetve a 

Stúdióval az eszközparkról és a SLIP-videókról. 

 Perger Dávid kérte, hogy a bizottságvezetők ne felejtsenek el napirendi pontokat 

küldeni az ülések előtt. 

 Czavalinga Dénes elmondta, hogy segítségre van szüksége anyagbeszerzés terén a 

héten. Varró Gergő vállalta, hogy elintézi. 

 Kántor Tamás megkérdezte, hogy az új honlapra visszamenőleg is szeretne-e a GHK 

híreket és dokumentumokat feltölteni; igenlő választ kapott.  

 Tóth Amanda kérte, hogy az e-mailben érkező feladatokat végezze el a GHK minden 

tagja. 

 Tóth Amanda megkérdezte, hogy hova kell bevinni a KHK-k tagjainak pályázatait. 

Nagy Edit vállalta, hogy megkérdezi az EHK-ban, és értesíti. 

 Hegyi Bence kérte, hogy a szponzorokat valamilyen formában jelenítse meg a GHK a 

közösségi- és egyéb fórumain. 

 Perger Dávid kérte, hogy a beszámolókat úgy töltsék a GHK tagjai, hogy azok 

nyilvánosan megjelenhessenek. 

 Gulácsi Balázs megjegyezte, hogy a beszámoló kitöltéséhez szükség lenne egy 

útmutatóra a félreértések elkerülése miatt. Varró Gergő biztosította, hogy készülni 

fog. 

 Okolicsányi Péter megkérdezte Kovalovszki Mátét, hogy Bögre Bálintot értesítették-e 

már a pótmentor-pályázat eredményéről. Kovalovszki Máté elmondta, hogy még nem. 
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 Varró Gergő kérte Okolicsányi Pétert, hogy a Plakátolási Rend végleges változatát 

készítse el. 

 Nagy Edit megjegyezte, hogy a HK búcsú és közgrill szervezése PR Bizottsági 

feladat. 

 Heszler András elmondta, hogy a hallgatók körében terjedő, a MOGI-val kapcsolatos 

észrevételeket összegző kérdőív eredményét tervezi összefogni. 

 Gulácsi Balázs beszámolt a Kari Informatikai Bizottság üléséről. 

Ülés vége: 22:47 

Következő ülés várható időpontja: 2017. április 11. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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