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Ülés kezdete: 20:10
Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen a gólyatanácsból: Bányász Gáspár, Tóth Levente,
Szili Ákos a gólyatanácsból; továbbá Barna Zsombor, Orbán Péter, Szobodek Kristóf.
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.

Egyeztetés a HK tömb alsó szintjének állapotáról
Perger Dávid megkérdezte a körök vezetőit az alsó szint ismételt állapotromlásának
okáról.
- Barna Zsombor, Orbán Péter és Szobodek Kristóf ismertették álláspontjukat az üggyel
kapcsolatban; elmondták, hogy SLIP alatt nem volt ellenőrizhető a beléptetés, mert
rendezvényi helyszín volt a kollégium udvara.
- Perger Dávid kérte a körvezetőket, hogy vizsgaidőszak végéig állítsák vissza a helységet
a felújítás utáni állapotára; a jövőben pedig ellenőrizzék figyelmesebben az ott folyó
tevékenységeket.
Barna Zsombor, Orbán Péter, Szobodek Kristóf elhagyták a termet. (20:25)
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A GHK megvitatta a hasonló helyzetek elkerüléséhez szükséges lépéseket. Okolicsányi
Péter vállalta, hogy ellenőrzi a belépési jogosultsággal rendelkezők listáját. Nagy Edit
javasolta egy biztonsági kamerarendszer kiépítését az előtérbe.

Tanácskozási jogú tag pályázat
Bányász Gáspár, Kántor Tamás, Tóth Levente, Szili Ákos elhagyták a termet. (20:32)
- Szaller Ádám lemondott képviselői mandátumáról. Perger Dávid megköszönte az eddigi
munkáját, és megkérdezte Szücs Márkot, kíván-e élni képviselői mandátumával. Szücs
Márk felvette mandátumát.
Perger Dávid megkérdezte a GHK tagjait, hogy a pályázók közül kiket tudnak
támogatni.
A GHK titkos, listás szavazáson az alábbi arányban támogatta a jelölteket:
o Bányász Gáspár:
13/2/0
o Kántor Tamás:
15/0/0
o Tóth Levente:
14/1/0
o Szili Ákos:
15/0/0
Bányász Gáspár, Kántor Tamás, Tóth Levente, Szili Ákos visszatértek a terembe. (20:44)

Egyeztetés a tankörvezetői képzéssel kapcsolatban
-

-

Gulácsi Balázs javasolta, hogy a 2017-es Gólyatáborral kezdődően vezesse be a GHK,
hogy egy tankörnek két vezetője legyen; ismertette a javaslat alapját, az ebből származó
előnyöket.
A GHK megvitatta a tervezett rendszer mellett- és ellen szóló érveket.
Végleges költségvetési tervezet hiányában a döntést a GHK elhalasztotta.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni egy, az egyetemi ismereteket
átadó tantárgy indítását az elsőévesek számára.
A GHK 15/0/0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid elmondta a következőket:
 Beszámolt elnöki értekezleten elhangzottakról.
o Szó volt a sport normatíva szétosztásáról.
o A nyári táborokkal kapcsolatos ügyek intézése megkezdődött.
o A Gólyatábor programtervezetét le kell adni az EHK-nak, előzetesen a GPK
vezetésével egyeztetve.
o A Gólyatábor szervezői ösztöndíj egységes lesz az egyetemen.
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o Szó volt a rendezvényszervezéssel kapcsolatos problémákról.
o Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a rendezvények kötelező járulékainak
csökkentéséről volt-e szó. Perger Dávid elmondta, hogy nem, mert a gazdasági
tervezet tételesen tárgyalja az ügyet.
o Az új TJSZ halad, kérték a karok képviselői a folyamatos egyeztetést ezzel
kapcsolatban.
o Szó volt a HÖOK fórumról.
o Szó volt a HÖOK aktuális javaslatairól.
o Felmerült a kollégiumok internet szolgáltatásának kérdése, megvitatták a
problémákat a tervezettel kapcsolatban. Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy az
ezzel foglalkozó szakosztályok állásfoglalása segítene-e a helyzeten.
o Elindult az informatikai közbeszerzési pályázat.
o Szó volt a gazdálkodási rendszerről.
 Beszámolt a tervezet részleteiről.

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:
 Szó volt a mobilitás pályázatról, ismertette a részleteit.
 Szó volt a felvételi bizottság hallgatói tagságáról.
 A MET IT részt vesz a HÖOK külhoni programjában.
 Beszámolt az egyetemi sportnapról.
 A Szakmai gyakorlati ösztöndíjjal kapcsolatban igényfelmérés várható.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András elmondta a következőket:
 Beszámolt a héten érkezett panaszokról, illetve az intézkedésről ezekkel kapcsolatban.
 Egyeztetés folyik Dr. Bihari Péterrel a TVSZ betartatásának lehetőségeiről.
 Beszámolt az OHV szabályzatról.



Ismertette a MOGI tanszékkel kapcsolatos problémákat, az azokkal kapcsolatos
egyeztetéseket.

Kollégiumi Bizottság
Göllei Máté elmondta, hogy a whiteboardok felszerelésével kapcsolatban a héten egyeztet az
üzemeltetéssel.
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Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:
 Ismertette a rendezvényszervezői ösztöndíjpályázat eredményét.
Horváth Dávid elhagyta a termet. (22:55)
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a rendezvényszervezői
ösztöndíjpályázat eredményét.
A GHK 14/0/0 arányban támogatta a javaslatot.
Horváth Dávid visszatért a terembe. (22:56)
Perger Dávid elmondta a következőket:
 Ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjpályázat eredményét az áprilisi
időszakra vonatkozóan.
 Ismertette a GHK Közéleti ösztöndíjpályázat eredményét az áprilisi időszakra
vonatkozóan.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni előterjesztését a 2017. április
1-30. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra
beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára
vonatkozóan?
A GHK 15/0/0 arányban támogatta a javaslatot.
Perger Dávid elhagyta a termet. (23:01)
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja előterjesztését a 2017. április 1-30.
időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett
pályázatok (GHK elnöké) bírálására, azok kifizetési listájára vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban támogatta a javaslatot.
Perger Dávid visszatért a terembe. (23:02)
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni előterjesztését a 2017. április
1-30. időszakra vonatkozóan, a GHK Közéleti ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok
bírálására, azok kifizetési listájára vonatkozóan?
A GHK 15/0/0 arányban támogatta a javaslatot.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-4-

2017.05.16.
emlékeztető

Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes elmondta, hogy szerdán (május 17.) 20:00.kor bizottsági ülést tart.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:
 Ismertette a Kari önkéntes nap költségvetését.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a költségvetést?
A GHK 15/0/0 arányban támogatta a tervezetet.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:
 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásárólo A KRB bevonásával halad a szervezés.
o Ureczki Ágnes ismertette a beérkezett asztalfoglalási igényléseket.
o Beszámolt az eladott belépők számáról.
 Egyeztetés folyik a fotókörrel a rendezvényeken készült képekkel kapcsolatban.

PR Bizottság:
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:
 Beszámolt a Kari önkéntes nap szervezésének állásáról.
 Beszámolt a Közgrill szervezésének állásáról.
o Június 8-át szavazták meg a körök.
 A következő bizottsági ülésen a Közgrill és az Öregbúcsú lesz napirenden.

Sport:
Tóth Ákos elmondta a következőket:
 Beszámolt a sporteszköz-igénylés állásáról.
 Beszámolt a BME Családi Sportfesztiválról.

GSZK beszámoló:
Szaller Ádám elmondta a következőket:
 Az SZMSZ módosítással kapcsolatos egyeztetések első tervezett időpontja május 26.
 Beszámolt a kijelző-project állásáról.
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o Megkérdezte, kivel kell egyeztetni az elhelyezéssel kapcsolatban. Perger
Dávid elmondta, hogy a KI-val.
Lemondása miatt új GSZK-kapcsolattartóra van szükség.
o Kántor Tamás jelentkezett a feladatra.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a GSZK új
kapcsolattartója Kántor Tamás legyen?
A GHK 15/0/0 arányban támogatta a javaslatot.

Egyebek



Perger Dávid beszámolt a KÁTÉ terveiről a következő félévekre; ismertette azok
gazdasági hátterét.
Gulácsi Balázs ismertette a számítástechnikai eszközök beszerzési pályázatán leadni
tervezett igénylést.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a tervezetet?
A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.


Kovalovszki Máté javasolta, hogy a mentorokra érkezett panaszokkal kapcsolatban
hívja meg a GHK az ülésére Perjési Pétert.

Ülés vége: 23:29
Következő ülés várható időpontja: 2017. május 23. (kedd)

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

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

Szücs Márk
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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