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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: 2017.05.02. Oldalszám: 6 

Ülés kezdete: 20:10 

Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen Kántor Tamás, valamint a gólyatanácsból: 

Havjár Bogdán, Lajtos Máté, Orosz József. 

Az ülést Perger Dávid távollétében Varró Gergő, a GHK alelnöke vezette. 

Varró Gergő 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 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Perger Dávid a Gépész Szakkollégium (GSZK) tisztújító szavazásán vesz részt, ezért 

nem tud jelen lenni az ülés elején. 

 Ismertette a Tanácskozási jogú tagok pályázat kiírását. 

o Más karokon nem volt még példa tisztújításon kívül tanácskozási jogú tagok 

választására. 

o Ismertette a szabályzati hátteret. 

o Ismertette a pályázati határidőt, és a pályázás menetét. 
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o Heszler András megkérdezte, hogy az így megválasztott tagoknak is kell-e 

vagyonnyilatkozatot leadni. Varró Gergő elmondta, hogy igen, ha aktuális 

lesz, értesíti a pályázókat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a pályázati kiírást és az 

adatlapot. A GHK a pályázati kiírást és az adatlapot 13/0/0 arányban elfogadta. 

 Beszámolt a Jegyzetírói pályázattal kapcsolatos egyeztetések állásáról. 

o A tanszékvezetői értekezlet javaslatait a GHK megvitatta. 

 Felmerült, hogy a javaslatok beiktatásával van-e jövője a pályázatnak; 

többek részéről ellenvélemény érkezett ezzel kapcsolatban. 

 A GHK megállapodott, hogy további egyeztetéseket kezdeményez az 

ügyben. 

EHK beszámoló 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket: 

 Beszámolt a GTK helyzetéről, az EHK álláspontjáról ezzel kapcsolatban. 

 A sporttal kapcsolatos pályázatok elbírálása megtörtént. Varró Gergő megkérdezte, 

hogy a Gépész Sport Szakosztály tud-e ebből a keretből gazdálkodni. Kovalovszki 

Máté biztosította, hogy igen. 

 Rákérdezett a Csatlakozó kiadvány állására. Lántzky Anna elmondta, hogy 

folyamatban van a szerkesztése. 

 Varró Gergő kérte, hogy a konditeremmel kapcsolatos egyeztetések eredményéről 

tájékoztassa a GHK-t. Kovalovszki Máté elmondta, hogy folyamatban vannak az 

egyeztetések, kérte azok eredményének dokumentálását. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Az újonnan érkezett Tárgyi adatlapokat a bizottság segítségével ellenőrizte, 

egyeztetett ezzel kapcsolatban Dr. Bihari Péterrel. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy elkezdheti-e az előkövetelményi rendszer gráfon 

való ábrázolását. Heszler András elmondta, hogy igen, az ehhez szükséges adatokat 

megosztja vele. 

 Az OHV szabályzatot a bizottság segítségével véleményezte, KOB-ra fogja elküldeni. 

Varró Gergő megjegyezte, hogy teljesen átalakult, ezért nem összehasonlítható a 

korábbival. Heszler András elmondta, hogy ez a probléma felmerült Külső Oktatási 

Bizottsági ülésen is. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a helyzet a vizsgarenddel. Tóth Amanda vállalta, 

hogy jelzi az ezzel kapcsolatos problémákat a tanszékvezetői értekezleten. Heszler 

András elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatokból elkészítette a vizsgarendet. 
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 Nagy Edit megkérdezte, hogy érkezett-e újabb információ az egyetemi tárgygráfok 

állásáról. Gulácsi Balázs elmondta, hogy a legutóbbi egyeztetés óta nem. 

Kollégiumi Bizottság 
Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Múlt héten volt véradás a kollégiumban. 

 Beszámolt a monitoring értekezletről. 

o Beszámolt a nyári világbajnoksággal kapcsolatos fejleményekről. 

o Göllei Máté megkérdezte, hogy az Mechatronika Szakosztály táborával nem 

lesz-e ütközés. Kovalovszki Máté biztosította, hogy a tábor időpontjára véget 

ér a világbajnokság. 

 Bizottsági ülésen véleményezték az ESZFR-t. 

Ösztöndíj Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Az ösztöndíjak dokumentációit elfogadta a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság. 

 Kérte, hogy a beszámolóban az adott posztokhoz tartozó feladatokat csak az azzal a 

poszttal rendelkező tagok töltsék ki. 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Kérdés érkezett a bírálók felé az EHK-tól a bírálással kapcsolatban; kérte, hogy aki 

bírált, az töltse ki a kérdőívet. 

 Beszámolt a Külső Szociális Bizottság ülésén elhangzottakról. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 KGB ülésen fog részt venni az új gazdasági rendszerrel kapcsolatban. 

 Csütörtökön (május. 04.) lesz a SLIP elszámolás. 

 Ismertette a Gyűrűavató Költségvetését. 

o Beszámolt a korábbiakhoz képest történt változásokról. 

o Nagy Edit megjegyezte, hogy a jövőben lehetne nagyobb különbség a kísérői 

jegy és a végzős jegy között. 

o Okolicsányi Péter megkérdezte, hogy telt ház szokott-e lenni. Varró Gergő 

elmondta, hogy minden évben változó. 

o Nagy Edit megjegyezte, hogy a Facebook csoportokban lehetne hirdetni a 

rendezvényt, akár asztalfoglalással is. Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy 
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hogyan foglalhatnak asztalt a jelentkezők. Varró Gergő javasolta, hogy e-

mailben történjen. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy a rendezvény plakátjait a héten ki lehet-e 

nyomtatni? Varró Gergő biztosította, hogy igen; kérte, hogy küldjön e-mailt, amit 

továbbíthat a HSZI felé. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gyűrűavató Bál 

költségvetését? 

A GHK a költségvetést 13/0/0 arányban elfogadta. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásáról: 

o A zenekar és a helyszín le van foglalva. 

o A korsórendelés megtörtént. 

o  A PR-ja el van maradva, Ureczki Ágnest kérte a feladatok átvállalására. 

o A rendhagyó diplomavédésre felkért oktatók nem tudják vállalni a 

megjelenést; a további jelölteket Ureczki Ágnes keresi meg a felkéréssel. 

 Beszámolt a Gólyatábor szervezésével kapcsolatos ötletekről. 

o QR kódot szeretnének küldeni az eseményhez a gólyalevél részeként. Varró 

Gergő megjegyezte, hogy ezzel kapcsolatban Dr. Bihari Péterrel kell 

egyeztetni. 

 Elkészült a Külső Rendezvény Bizottság (KRB) végleges értékelése. 

 Az új KRB tagokkal holnap (május 03.) beszélgetnek el. Nagy Edit megkérdezte, 

hogy hány fős jelenleg a KRB. Hegyi Bence elmondta, hogy a nyári létszám 26 lesz. 

 Nyárra a teljes struktúrát tisztázó és javító bizottsági ülést tervez. 

 Gulácsi Balázs beszámolt a tanköri képzés állásáról.  

o Felmerült a Gólya-KÁTÉ átalakításának lehetősége bizottsági ülésen; Nagy 

Edit kérte, hogy következő GHK ülésre hozzanak döntést, hogy legyen idő a 

tényleges átalakításra. 

o Csütörtökön (május 04.) tartja az utolsó rendszeres tanköri foglalkozást, a 

tantervek megbeszélését tervezi. Ehhez segítőket kért; a GHK tagjai közül 

többen jelezték részvételi szándékukat. 

o Egyeztetett Dr. Bihari Péterrel az órarendi tankörös órával kapcsolatban. 

o Beszámolt a VIK és a KJK rendszeréről, a GHK megvitatta az átemelendő 

elemeket. Varró Gergő kérte, hogy készüljön emlékeztető a megbeszélésről. 

Horváth Dávid vállalta az elkészítését. 

o Nagy Edit megkérdezte, hogy a közös tárgyfelvétel megvalósul-e a következő 

félévtől. Gulácsi Balázs elmondta, hogy időhiány miatt már nem 

megvalósítható. Ureczki Ágnes megjegyezte, hogy jobb lenne jövőre 
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bevezetni, hogy ne a tárgy beindulásával párhuzamosan változzon. Varró 

Gergő kérte, hogy jövő hétre legyen ezzel kapcsolatban konkrét javaslat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a jövőben a gyűrűavató 

ékszerrendelésnél ellenőrizzük jobban a megrendelő képzési szintjét? 

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

 

Perger Dávid és Szaller Ádám megérkeztek az ülésre. (21:40) 

Perger Dávid beszámolt a GSZK tisztújító szavazásról. 

 Az SZMSZ hiányossága miatt nem volt gördülékeny a szavazás. 

 Átmeneti jelleggel választotta a GSZK a vezetőségét; a vizsgaidőszak utolsó hetéig 

ismételt tisztújítás várható. 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni tanácson elhangzottakról. 

 Szó volt a jegyzetírói pályázatról. Tóth Amanda ismertette a korábban 

megbeszélteket. 

PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Az öregbúcsú időpontja június 9. 

 A közgrill időpontjával kapcsolatban szavazást indított. 

 Varró Gergő költségvetési tervezetet kért a közgrill rendezvényre. 

 Facebook csoportok kezelésére a GHK nevével terveznek létrehozni felhasználót. 

Szaller Ádám javasolta, hogy a csoportokba írjanak ki szabályzatot a félreértések 

elkerülése miatt. Varró Gergő javasolta, hogy a GHK-n belül is készítsenek 

szabályzatot. 

 Meg fogja kérni a kari vezetést, hogy hozzanak létre „Egyetemi Élet” menüpontot a 

kari honlapon. 

 Perger Dávid kérte, hogy a vizsgaidőszakig véleményezze mindenki a PR javaslatokat 

tartalmazó dokumentumot. 

 

Iroda: 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Az alsó szint a felújítás ellenére rossz állapotban van. 

 Jövő hétre meghívja az összes kör vezetőjét, akinek van lent helysége, a helyzet 

tisztázására. 
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Egyebek 

 Gulácsi Balázs beszámolt a kari informatikai bizottság üléséről. 

o Tervben van egy kari informatikai szabályzat kialakítása. 

o Kérték, hogy mérjük fel, mire használják a hallgatók az informatikai 

eszközöket. 

o Állásfoglalás kiadása van tervben az informatikai beszerzés korlátozása ellen. 

o Felhő alapú szolgáltatás kialakítása van tervben, beszámolt a tervezett 

felépítéséről. Ezzel kapcsolatban hallgatói igényfelmérést kért a bizottság. 

o Alapelveket fogalmaztak meg az informatika oktatásával kapcsolatban. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy az Mechatronikai Szakosztály táborának 

szervezésének van-e akadálya. Varró Gergő elmondta, hogy lehet, de egyeztetést 

igényel. Javasolta a hétvégét erre a célra. 

 Horváth Dávid beszámolt a kollégium aljában lévő tároló helységekkel kapcsolatos 

egyeztetés állásáról; az ezzel kapcsolatban felmerült ötletekről. Varró Gergő kért, 

hogy a további fejleményekről tájékoztassa őt is. 

 Kántor Tamás kérte, hogy a két szakkollégium kapcsolattartója is küldjön napirendet 

az ülésre. Szaller Ádám elmondta, hogy e-mailben küldené inkább a tájékoztatót. 

 Kántor Tamás megkérdezte, hogy mi a helyzet a GSZK kijelzővel. Szaller Ádám 

vállalta, hogy feléleszti a projektet. 

 Heszler András beszámolt a német képzéssel kapcsolatos problémákról. Perger Dávid 

javasolta, hogy Dr. Bihari Péterrel egyeztessen ezzel kapcsolatban. 

Ülés vége: 22:45 

Következő ülés várható időpontja: 2017. május 9. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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