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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: 2017.05.09. Oldalszám: 6 

Ülés kezdete: 20:10 

Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen a gólyatanácsból: Tóth Levente, Szili Ákos. 

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 elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Dékáni Tanács üléséről. 

o Szó volt a BMEME.hu oldalról. 

o Jelezte, hogy a MOGI tanszékkel kapcsolatban rendszeresen érkeznek hallgatói 

panaszok. 

o A dékáni vezetés a jubileumi diplomaátadóra (május 26.) kért három segítőt. 

Hegyi Bence, Heszler András és Horváth Dávid vállalták a feladatot. 

  

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2017.05.09. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-2- 

 Beszámolt a tanszékvezetői értekezletről. 

o Szó volt a jegyzetpályázatról; megállapodtak, hogy a tanszékek a GHK által 

megjelölt tárgyakat prioritásnak tekintve készítenek jegyzeteket a következő 

félévekre. A pályázat a beoktató karok által oktatott tárgyak esetében továbbra 

is működhet. További egyeztetések várhatóak ez ügyben. 

 Beszámolt a HÖOK fórumról. 

EHK beszámoló 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket: 

 Röviden ismertette az ülésen elhangzottakat, és a nyáron várható változásokat. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Külső Oktatási Bizottság üléséről. 

o A felvételi szabályzatban jelentős változtatás nem történt. 

o Az OHV szabályzat kisebb módosításon ment keresztül. 

o Szó volt a tárgygráfok egyetemi szintű kidolgozásáról, az ezzel kapcsolatos 

tervekről. 

o Szó volt a matematika oktatásról, a várható változásokról. 

o Elkészült a végleges OHV kérdéssor, jelentősen változott a korábbihoz képest. 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Dr. Bihari Péterrel és Dr. Korondi Péterrel történt egyeztetésekről. 

o Dr. Bihari Péterrel a német képzéssel, és a MOGI tanszékkel kapcsolatban 

egyeztetett. 

o Dr. Korondi Péterrel a MOGI tanszéken várható változásokról tárgyalt. 

Gulácsi Balázs megérkezett az ülésre. (20:31) 

 

Kollégiumi Bizottság 
Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszámolt a mentori gyűlésről. 

o A kollégium felújításáról volt szó, megkérdezte, a mentorgárda szerint mire 

lenne szükség; az igényléseket továbbította a KI felé. 

 Beszámolt a KFSZ-ben bekövetkezett változásokról. 

o Kovalovszki Máté megjegyezte, hogy a dokumentumot Csiki Tibornak is 

véleményeznie kell. 
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Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Beszámolt a bevételekkel foglalkozó munkacsoport üléséről. 

o Az ösztöndíjak jövedelembe való beszámításában megállapodtak. A GHK 

tagjai közül többen jelezték, hogy nem értenek egyet a döntéssel. 

o Az egy főre jutó jövedelem pontozási rendszerével kapcsolatban további 

tárgyalások várhatóak. 

o Varró Gergő megjegyezte, hogy eddig is bonyolult volt a rendszer, és a 

tervezett újítások nem hoznak olyan mértékű pozitív változást, hogy megérje 

tovább bonyolítani. 

 A következő bizottsági ülés póthéten várható. 

Lántzky Anna megérkezett az ülésre. (20:40) 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Beszámolt az EHK Külső Gazdasági Bizottságának (KGB) üléséről. 

o Az új gazdasági rendszerről volt szó. 

o A háromlábú gazdálkodás alapjainak kidolgozása folyamatban van, ismertette 

az alaptervet, és a keretösszegekkel kapcsolatos újabb fejleményeket. 

o A végleges rendszer kialakítása a KGB bevonásával fog történni. 

o Ismertette a klubokkal és kondicionáló termekkel kapcsolatos tervek alapjait; 

elmondta, hogy további egyeztetések várhatóak a témában. 

 Heszler András megkérdezte, hogy megtörtént-e az elszámolás a SLIP-pel 

kapcsolatban. Varró Gergő elmondta, hogy igen, ha elkészül a végleges dokumentum, 

beszámol róla. 

 Hegyi Bence megkérdezte, hogy beszélt-e a zenekarral a Gyűrűavatóval kapcsolatban. 

Varró Gergő elmondta, hogy még nem, az egyeztetést a következő napokra tervezi. 

Rendezvény Bizottság 

Gulácsi Balázs elmondta a következőket: 

 Beszámolt a tankörvezetői rendszerrel kapcsolatos fejleményekről. 

o Részletes beszámoló a póthéten várható. 

o Megkérdezte, hogy a témában tervezett órarendi órával kapcsolatban hogy áll 

az egyeztetés. Perger Dávid elmondta, hogy ezzel kapcsolatban Dr. Bihari 

Péterrel kell egyeztetni. Heszler András vállalta, hogy pénteki (május 12.) 

megbeszélésük alkalmával rákérdez a szükséges lépésekre. 
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Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásáról. 

o Megkérdezte, hogy a rendhagyó diplomavédésre sikerült-e felkérni oktatókat.  

 Heszler András elmondta, hogy Dr. Horák Péter elfogadta a felkérést. 

o Elmondta, hogy beindult az online jegyárusítás. 

o Ureczki Ágnes elmondta, hogy sok asztalfoglalási kérés is érkezett. 

o Varró Gergő megkérdezte, hogy közvetlen e-mailt küldött-e a végzősöknek. 

Hegyi Bence biztosította, hogy ez megtörtént. 

o Vígh Miklós és Kun Levente elfogadták a felkérést a rendhagyó 

diplomavédésen való részvételre. 

 Beszámolt a Kari Rendezvény Bizottság jutalmazásáról. 

o A bizottság és a napfelelősök elfogadták a tervezetet. 

o Ismertette az alapelveket. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a KRB tagjainak új listáját? 

A GHK a tagok listáját 14/0/0 arányban elfogadta. 

Horváth Dávid elhagyta a termet. (21:07) 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a KRB jutalmazásának 

tervezetét? 

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

Horváth Dávid visszatért az ülésre. (21:09) 

 Perger Dávid megjegyezte, hogy Horváth Dávid jutalmazásának dokumentumait el 

kell juttatni az EHK-nak. 

PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt a kari önkéntes nap szervezésének állásáról. 

o A fővárosi kertészet vállalta szakemberek- és szerszámok biztosítását; továbbá 

a zöld hulladék elszállítását. 

o A szervezők beosztásával kapcsolatban egyeztetés várható. 

o Perger Dávid megkérdezte, hogy mekkora költségvetése van a rendezvénynek. 

Ureczki Ágnes elmondta, hogy Varró Gergővel egyeztetett ezzel kapcsolatban. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a részvevők közéleti pontot 

kapjanak? 

A GHK 14/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

o A részvétel regisztrációhoz lesz kötve. 
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 Megkérdezte, hogy az Öregbúcsúhoz sikerült-e asztalt foglalni. Varró Gergő 

elmondta, hogy ezzel kapcsolatban Vidák Miklóssal egyeztetett, beszámolt a 

fejleményekről. 

 Beszámolt a Közgrill szervezésének állásáról. A GHK megállapodott a kari 

versenycsapatok meghívásában.  

Iroda: 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Az alsó szint állapotával kapcsolatban a póthéten egyeztetés várható. 

GSZK beszámoló: 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 A GSZK vezetősége megkérdezte, hogy az SZMSZ módosítását milyen határidővel 

kell befejezniük. Perger Dávid kérte, hogy június végéig készüljenek el vele. 

 Beszámolt a minősítési pályázat eredményéről, az ezzel kapcsolatos problémákról. 

 A rendezvények szervezése halad. 

ESZK beszámoló: 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 A projektek haladnak. 

 A nyári programok szervezése megkezdődött. 

Egyebek 

 Varró Gergő ismertette a GHK-nak érkezett promóciós termékek körök közti 

elosztásának tervezetét. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a tervezett elosztást? 

A GHK 14/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

 Tóth Ákos beszámolt a Fábián Gáborral történt egyeztetésről. 

 Hegyi Bence megkérdezte, hogy megvalósítható-e, hogy a gólyáknak küldött levélben 

legyen egy QR kód a gólyatáborhoz. Varró Gergő elmondta, hogy egyeztet az ügyben. 

 Varró Gergő megjegyezte, hogy a kommunikációval kapcsolatban stratégiai bizottsági 

ülésre lenne szükség. 

 Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy elkezdték-e már szervezni az MSZO táborát. 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy elkezdték; kérte tőlük, hogy Csiki Tiborral 

egyeztessenek az ügyben. 
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 Szaller Ádám elmondta, hogy a MISZISZ-ről felhasználható keretösszeg növekedni 

fog. 

 Szaller Ádám elmondta, hogy a kijelző projekttel kapcsolatban személyes egyeztetést 

tervez. 

 Perger Dávid elmondta, hogy személyes megbeszélést tervez Soltész Dániellel, a 

folyamatosan érkező panaszok miatt. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a tervezett matematika felkészítő tanfolyamok 

pontosan hogyan lesznek megvalósítva. Perger Dávid elmondta, hogy Dr. Bihari 

Péterrel folyik egyeztetés az ügyben. 

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy a GHK címeire érkező spam üzeneteket a rendelkezésre 

álló eszközökkel nem lehet kiszűrni. 

Ülés vége: 22:00 

Következő ülés várható időpontja: 2017. május 16. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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