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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.
Az ülésen vendégként volt jelen Kántor Tamás.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:
 Szó volt az új tantervek állásáról.
 Ismertették a Gépészmérnöki Kar hallgatói által az OTDK-n elért eredményeket.
 Szó volt az Erasmus pályázat átgondolásáról:
o Perger Dávid ismertette a GHK álláspontját ezzel kapcsolatban.
o Heszler András megjegyezte, hogy az idei, egyetemi szintű átalakulások miatt
nem a korábbi rendszer szerint történt a férőhelyek kiosztása.
o Perger Dávid vállalta, hogy erről a tényről tájékoztatja a kar vezetőségét.
o A dékáni vezetés statisztikát kért a kijutott hallgatók eredményeiből.
o Heszler András vállalta, hogy egész egyetemre kiterjedően elkészíti a
statisztikát a korábbi évekre visszamenőleg is.
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o Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:17)
Szó volt a PR kiadványról, Perger Dávid vállalta, hogy a gépészkari hírlevélbe
megírja ezzel kapcsolatban a hírt.
Szó volt a GHK Jegyzetírói pályázatáról:
o Perger Dávid tájékoztatta a dékáni vezetést a pályázat céljáról és menetéről.
o A kar vezetősége kérte, hogy a következő tanszékvezetői értekezleten is
ismertesse a részleteket.
o A GHK tagjai elmondták érveiket a pályázat mellett.
Szó volt a GSZK helyzetéről:
o Perger Dávid röviden tájékoztatta a dékáni vezetést az eseményekről és a
GHK álláspontjáról.
o A kar vezetősége biztosította Perger Dávidot a támogatásáról.
Perger Dávid jelezte a gyűrűavató időpontját a kari vezetés felé.

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:
 A Jogi Igazgatósággal egyeztetés folyik a közbeszerzéssel kapcsolatban.
 A HSZI új vezetőségével egyeztetések folynak.
 KED-ekkel kapcsolatban tárgyalások következnek.
 Gulácsi Balázs elmondta, hogy másnap (április 12.) hat órára megy a tárgygráfokkal
kapcsolatban egyeztetni Barabás Zoltánhoz. Perger Dávid kérte, hogy kérdezze meg,
nem lehetne-e ugyanazon a felületen a Jegyzetírói pályázat keretein belül elkészült
jegyzeteket is megosztani.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András elmondta a következőket:
 Beszámolt az OHV értékelésekkel kapcsolatos feladatokról:
o Statisztika készítése van tervben.
 Beszámolt a tantárgyi adatlapok jelenlegi helyzetéről:
o Kezdeményezés volt az ismételt ellenőrzésre, de elkülönített, javított
változatok hiányában ez nem valósult meg.
o Tóth Ákossal előkövetelményi gráfokat készítenek a tantervekhez.
o Tóth Ákos egyeztet Bihari Péterrel ezzel kapcsolatban. Többen a GHK tagjai
közül javasolták, hogy írjanak e-mailt ezzel kapcsolatban, mert úgy nyoma is
lesz a kérésnek.



Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a helyzet a vizsgarendekkel. Heszler András
elmondta, hogy ami beérkezett, azt elkészítették, és elküldték Bihari Péternek. Nagy
Edit kérte, hogy kérjünk segítséget Bihari Pétertől a még be nem érkezett
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vizsgarendekkel kapcsolatban. Heszler András vállalta, hogy megírja az e-mailt ezzel
kapcsolatban; elmondta továbbá, hogy MSc-re is készítik a vizsgarendet.

Kollégiumi Bizottság






Göllei Máté elmondta, hogy a honlapra kikerült a rendezvénybejelentő
formanyomtatvány.
Nagy Edit megkérdezte Okolicsányi Pétert, hogy hogy áll a Whiteboardok és a
plakátolási rend helyzetének rendezésével. Okolicsányi Péter elmondta, hogy nincs
előrelépés az ügyükben.
Perger Dávid kérte Okolicsányi Pétert, hogy hívjon össze bizottsági ülést az EKFR
véleményezésére.
Nagy Edit megkérdezte, hogy a HK-Tömb alsó szintjének konyháját hogyan tervezi
átalakítani a GHK.
o Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy mikor lehetne rendezvényekre való kellékek
tárolására használni. Varró Gergő elmondta, hogy a tervek szerint jövő héttől
lehetne új funkciója szerint használni.
o Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy csapatépítő rendezvények alkalmával fel
lehet-e szabadítani a szükséges helyet. Varró Gergő biztosította, hogy előre
megbeszélt módon igen.
o Ureczki Ágnes vállalta, hogy beszerzi a SLIP-hez szükséges kellékeket.
o Perger Dávid kérte, hogy akinek van még javaslata az átalakításhoz, az írja
meg a jövő hétfői (április 17.) ülésig.

Ösztöndíj Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:
 Beszámolt a Kari BME és Szakmai ösztöndíjak végleges eredményéről:
o Ismertette a KBME ösztöndíj pontozását és a pontozási elveket.
o Bemutatta az előző félévek statisztikáit.
o Ismertette a KBME ösztöndíj ponthatárát. A GHK javaslatára alacsonyabbra
került a határ, így 12 fő részesül az ösztöndíjban.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a KBME ösztöndíj
végeredményét.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a végeredményt.
o Szaller Ádám elhagyta a termet. (21:18)
o Perger Dávid ismertette a Szakmai ösztöndíj pontozását és a pontozási elveket.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Szakmai ösztöndíj
végeredményét.
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A GHK nyílt szavazáson 12/0/0 arányban elfogadta a végeredményt.


o Szaller Ádám visszatért a terembe. (21:22)
Beszámolt a Sportösztöndíj végleges eredményéről:
o Ismertette a pontozási elveket, illetve egy pont értékét.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sportösztöndíj
végeredményét.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a végeredményt.





Ismertette a normatíva felosztásának alakulását:
o Ismertette a tervezett keretösszegeket.
Ismertette a KRB tagok ösztöndíjának tervezett alakulását:
o Hegyi Bence ismertette a tagok előzetes értékelését, és az ebből származó
várható ösztöndíjakat.
Beszámolt a Közösségi és Közösségvezetői ösztöndíjak végleges eredményéről:
o A GHK tagjai közül többen megjegyezték, hogy szükség lenne a KRB tagok
ösztöndíjához való közeledésre a pontok értékét tekintve. Varró Gergő kérte,
hogy egy bizottsági ülés alkalmával dolgozzanak ki a tagok egy rendszert a
különbségek megszüntetésére.
o Perger Dávid ismertette az ösztöndíj alakulásának eddigi- és jelenlegi módját,
pontozási elveket, illetve egy pont értékét.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségi ösztöndíj
végeredményét.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségvezetői ösztöndíj
végeredményét.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.


Ismertette a Jegyzetírói ösztöndíj végeredményét.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Jegyzetírói ösztöndíj
végeredményét.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban elfogadta a végeredményt.
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Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:
 Beszámolt a KSZB üléséről:
o A TJSZ 2. számú mellékletének véleményezése lezajlott, a végleges változat
már elérhető.
o Elkészült a következő pályázati időszak ütemezése.
o A munkacsoportok haladnak a pontozási rendszer felülvizsgálatával.
 Kérte, hogy akik nem érnek rá várhatóan vizsgázni nyáron, szóljanak neki, hogy
jelezni tudja az EHK felé.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:
 A Sport Szakosztály három rendezvényt tervez tartani a félévben:
o Erőemelő verseny a 11. héten.
o Túra póthéten.
o Focikupa a családi- és sportnapon.
o Az erőemelő versenyre kérték a kollégium aulájának leválasztását, ehhez
három órára biztonsági őr is szükséges; szeretnék, ha a GHK vállalná ennek
költségét. Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy hány résztvevő várható. Szaller
Ádám elmondta, hogy akkor is tele szokott lenni az aula, amikor egyedül a
Gépészmérnöki Kar hallgatói vesznek részt a rendezvényen. Perger Dávid
megkérdezte, hogy van-e valaki, aki nem támogatja a költség átvállalását.
Kovalovszki Máté megjegyezte, hogy a részt vevők létszáma a kollégium
vendégfogadó képességét csökkenti.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK átvállalja a kollégium
alulájának leválasztásának költségeit.
A GHK nyílt szavazáson 13/0/0 arányban támogatta a Sport Szakosztály kérését.


Beszámolt a Gólyahajó és a Gyűrűavató költségvetésének, illetve a Gólyahajóval
kapcsolatos egyeztetések állásáról.
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Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:
 A kari gyűrűk rendelése folyamatban van; a hirdetett időpontokra szükség van
felügyelőkre.
 A Szakmai Nap hirdetésében kért segítséget.
 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy az előadások sorrendje elkészült-e már, hogy azzal
létrehozhassa a Facebook-eseményt. Heszler András elmondta, hogy még nincs
teljesen kész, de a meglévőkkel már el lehet kezdeni hirdetni.
 Hegyi Bence kérte, hogy a honlapra és facebookra is kerüljön ki a hirdetés.
 Beszámolt a szponzorkeresés állásáról.
 A SLIP-re szükség van napfelelősökre.

PR Bizottság:
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:
 Beszámolt a bizottsági ülésről:
o Szó volt a Búcsúzóról:
 Várják a javaslatokat a helyszínre.
 Lántzky Anna vállalta a tablóképek elkészítését.
 Perger Dávid megjegyezte, hogy videót is lehetne készíteni.
o Szó volt a Közösségvezetői grillezésről:
 Az Old’s Club és a Vízipipa Kör is be lesz vonva a szervezésbe.
 Bográcsozás van tervben.
 Vizsgaidőszak végén szokott lenni, felmerült, hogy lehetne idén az
elején. Perger Dávid kérte, hogy kérdezze meg a meghívottakat, hogy
kinek mikor lenne jó.
o Szó volt a Nyílt napról:
 Egy, a BME-n gyártott emléktárgynak nagy PR értéke lenne. Perger
Dávid vállalta, hogy jelzi az ötletet a dékáni vezetés felé. Nagy Edit
megjegyezte, hogy a szakosztályoknál is fel lehetne vetni az ötletet.
o Nagy Edit megkérdezte, hogy a KÁTÉ-ba a PR-ral kapcsolatos írások és a
tabló bekerültek-e. Ureczki Ágnes elmondta, hogy igen, Perger Dávid
egyeztetett az ügyben.
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Egyebek
 Perger Dávid megkérdezte az EHK képviselőket, hogy mikor tudná fogadni az EHK,
az új tantervekkel kapcsolatos egyeztetésre. Nagy Edit elmondta, hogy a szenátusi ülés
előtti ülésen lehet alkalmas, megkérte, hogy írjon e-mailt ezzel kapcsolatban
 Varró Gergő kérte a HK tömb aljában helységgel rendelkező körök kapcsolattartóit,
hogy szóljanak nekik, hogy tartsanak rendet és vigyázzanak a termekre.
 Kántor Tamás megkérdezte, hogy mi a helyzet az ajtótámasszal. Czavalinga Dénes
vállalta, hogy elintézi.
 Hegyi Bence megjegyezte, hogy szükség lenne minden Facebook csoportban egy
emberre, aki felügyeli az ott folyó megosztásokat. Varró Gergő kérte, hogy ezzel
kapcsolatban hívjon össze bizottsági ülést, ahol kidolgozzák a pontos eljárásrendet.
Ülés vége: 22:47
Következő ülés várható időpontja: 2017. április 11. (kedd)
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