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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: 2017.04.17. Oldalszám: 4 

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 Gépész Szakkollégium helyzetéről: 

 Részt vett az Orvostechnika Szakosztály gyűlésén. 

o Varró Gergő megkérdezte milyen fejlemények voltak? 

o Perger Dávid elmondta, hogy beszélt a szakosztály tagjaival, egyelőre a 

problémáikat közölték. 

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy részt vett a szakosztályok vezetői ülésén. 

o Beszámolt, hogy a közelgő választásokról volt szó. 

EHK beszámoló 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

 GTK kari tanácsa a dékán választásban 17-9 arányban Margithay Tihamért támogatta. 
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 Internet szolgatáshoz szükséges eszközök megvétele megtörtént. 

o Megkérdezte Gulácsi Balázst, hogy a fejlesztési tervek hogyan állnak? 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy még nincsenek teljesen készen, de folyamatban 

van. 

 Az Építőmérnöki, illetve Villamosmérnöki karon véget értek a tisztújítások. 

 Sporteszköz és a sportpálya támogatás pályázatok kiírásra kerültek. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Jövőhéten Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés lesz: 

o Ismertette az ülés témáit és feladatait. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy véleményezték-e az OHV szabályzatot? 

o Tóth Ákos elmondta, hogy még nem, de tervben van. 

o Varró Gergő elmondta, hogy az OHV statisztikákban nagy a visszaesés. 

 Perger Dávid megkérdezte, hogy az új BSc-s mintatanterv tárgyainak előkövetelmény 

problémái hogyan állnak? Heszler András elmondta, hogy javaslatot tett Bihari 

Péternek a megoldásra. 

 Egyeztetett Horák Péterrel a jegyzetírói ösztöndíj pályázatról. 
o Varró Gergő kiemelte fontos a megfelelő kommunikáció. 

 

Kollégiumi Bizottság 
Okolicsányi Péter beszámolt a legutóbbi mentorok által szervezett programról. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogyan áll a plakátolási rend közzététele? Okolicsányi 

Péter elmondta, hogy folyamatban van. 

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy részt vett az EKFR átnézésében. Megjegyezte 

nagyobb átalakítás most nem várható majd csak a nyáron. 

 Okolicsányi Péter beszámolt, hogy valaki jogosulatlanul jött be a hátsó 

szeméttárolóba és helyezett el szemetet. Felhívta a kapcsolattartók figyelmét, 

hogy szóljanak a köreiknek, hogy akik rendelkeznek jogosultsággal a hátsó 

rézhez, ne engedjenek be senkit. 

Ösztöndíj Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy felkerültek az előző ülésen elfogadott pályázatok eredményei a 

honlapra.  
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Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes beszámolt a legutóbbi EHK Külső Szociális Bizottság ülésről. 

Czavalinga Dénes felhívta a figyelmet, hogy szerdán (2017.04.19.) Szociális Bizottság ülés 

lesz. 

Gazdasági Bizottság 

Hegyi Bence megkérdezte, hogy mikorra lesz végleges költségvetés a Gyűrűavatóra. Varró 

Gergő elmondta, hogy még a héten összerakja. 

Perger Dávid kérte, hogy a gyűrűrendeléssel kapcsolatos kérdésekre válaszoljunk. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 A SLIP holnap kezdődik, a bérletek eladása jól áll.  

 Kérte, hogy aki tud, az segítsen a péntek a délutáni programokban, mert kevés az 

ember. 

 Megjöttek a promóciós pólók és napszemüvegek. 

 Varró Gergő elmondta, hogy a Gyűrűavatóra a terem le lett foglalva. 

 Hegyi Bence kérte, hogy a honlapra és facebookra is kerüljön ki a hirdetés. 

PR Bizottság: 

Heszler András elmondta a következőt: 

 A PR kiadvány még nincs kész, mert változott néhány adat. 

 Varró Gergő mondta, hogy utána mehet nyomtatásba. 

 Perger Dávid megjegyezte, hogy először elküldi a tanszékvezetőknek. 

Sport: 

Tóth Ákos elmondta a következőt: 

 Lesz egyetemi teke bajnokság. 
 Szaller Ádám jelezte, hogy a fekve nyomó bajnokság beosztásával lehetnek 

gondok, mert kevés az idő, megcsúszhat a rendezvény időbeosztása. 
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Egyebek 

 Varró Gergő elmondta, hogy nem érkezett észrevétel az alsó szint konyha rész 

felhasználásának tervezetéhez. 

 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a HK tömb alsó szintén lévő 

konyhát a Kari Rendezvény Bizottság megkapja körhelységnek? 

A GHK nyílt szavazáson 12/0/0 arányban támogatta az alsó szinten levő konyha 

felhasználására érkezett javaslatot. 

 

 Heszler András elmondta, hogy kapott statisztikákat az idei évről az Erasmus 

pályázatokhoz, de igényelt visszamenőleg is. 

Ülés vége: 21:26 

Következő ülés várható időpontja: 2017. április 24. (kedd) 

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

 Czavalinga Dénes Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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