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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Bányász Gáspár X     

Czavalinga Dénes X     

Göllei Máté X     

Gulácsi Balázs X     

Hegyi Bence X     

Heszler András X     

Horváth Dávid X     

Kántor Tamás X     

Kovalovszki Máté     X 

Lántzky Anna X     

Nagy Edit X     

Okolicsányi Péter X     

Perger Dávid X     

Szili Ákos X     

Szücs Márk X     

Tóth Ákos Károly X     

Tóth Amanda  X    

Tóth Levente X     

Ureczki Ágnes X     

Varró Gergő X     

Dátum: 2017.05.23. Oldalszám: 6 

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. 

Egyeztetés a tankörvezetői képzéssel kapcsolatban 

- Perger Dávid ismertette a szervezői ösztöndíjjal kapcsolatos fejleményeket. 

- Varró Gergő ismertette a költségvetési tervezetet, az azzal kapcsolatos gazdasági 

követelményeket, és a rendelkezésre álló keretösszegeket. A GHK megvitatta a 

lehetséges módosításokat és az ezzel kapcsolatban felmerült problémákat. 

Tóth Amanda megérkezett az ülésre. (20:15) 

- Felmerült a támogatás lehetősége, a GHK megvitatta ennek lehetséges módját, forrásait. 

- Mivel a tervezetben jelen lévő fix költségek összege még nem ismert, a GHK a döntést 

elhalasztotta.  
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Elnöki beszámoló 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Beszámolt Dékáni Tanács üléséről. (május 23.) 

Czavalinga Dénes elhagyta a termet. (21:24) 

o Szó volt a pótlások díjának befizetésével kapcsolatos problémákról. Nagy Edit 

megjegyezte, hogy a rendszer módosítása napirenden van az egyetem 

vezetőségénél, mert minden karon problémákat okoz. 

o Jelezte, hogy sok panasz érkezik a TVSZ be nem tartásával kapcsolatban. 

o Dr. Bihari Péter beszámolt a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokról. 

o Jelezte az informatika oktatással kapcsolatos problémákat. Heszler András 

megjegyezte, hogy a hallgatók kérdőívet töltenek ki a témával kapcsolatban. 

Nagy Edit javasolta, hogy a korábbi BSc felülvizsgálat eredményeit is vegyék 

figyelembe a helyzet rendezéséhez. 

o A kar vezetősége kérte, hogy a GHK segítsen a MOGI tanszék mozgáslaborral 

kapcsolatos videóját népszerűsíteni. Göllei Máté elmondta, hogy már eleget 

tett ennek a kérésnek. 

o Jelezte, hogy elkészült a tájékoztató előadás az ERASMUS pályázattal 

kapcsolatban. 

o Kérte, hogy a Kari BME ösztöndíjpályázat díjazottjai legyenek meghívva a 

Kari Tanács ülésére. Kántor Tamás vállalta a meghívók elküldését. 

o Jelezte, hogy szeretne egyeztetést kezdeményezni a német képzéssel 

kapcsolatban. Heszler András megjegyezte, hogy szeretne részt venni az 

egyeztetésen. 

o Beszámolt az ünnepi Kari Tanácsi ülés időpontjáról. 

o Elmondta, hogy május 31-i határidővel várja a kari vezetés a GHK javaslatait a 

szükséges jegyzetekkel kapcsolatban. 

o Beszámolt a Gyűrűavató lebonyolításáról. 

 Beszámolt elnöki értekezleten elhangzottakról. 

o Az ülésen részt vett Orbán Balázs, egyeztettek vele a megújuló gazdasági 

követelményekről. 

o Szó volt a Gólyatábor szervezői ösztöndíjról. 

o Egyeztetett Orbán Balázzsal az Mechatronika Szakosztály (MSZO) 

gólyatáborával kapcsolatban; beszámolt az MSZO-val történt egyeztetésekről. 

o A gólyatáborok költségvetését június 6-i határidővel kell elküldeni 

ellenőrzésre. 

o Szó volt a szponzorációról a gólyatáborokkal kapcsolatban. 

o Szükség van a gólyatáborok programtervére a helyszínekkel való szerződés 

megkötéséhez. 
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o Nagymértékű, egyetemi szintű egységesítés várható a gólyatáborokkal 

kapcsolatban. 

o Krisztián Dávid beszámolt a kancellárral történt egyeztetésről. 

o Ismertette az új gazdálkodási renddel kapcsolatos fejleményeket. 

o Ismertette a Térítési és Juttatási Szabályzat módosításával kapcsolatos 

fejleményeket. 

o Beszámolt a Homogén Hallgatói Csoportokkal kapcsolatos problémákról. 

o Ismertette az EGYKK-kkal kapcsolatos változásokat. 

o Beszámolt a szociális területen felmerült problémákról. 

o Krisztián Dávid kérte a karok képviselőit, hogy a következő ülés alkalmával 

számoljanak be a Kari HK-k civil szervezetekhez való kötődéséről. 

o Ismertette a balatonlellei tábor idei költségeit. 

o Szó volt a napirendek és előterjesztések nyilvánossá tételének határidejéről. 

o Perger Dávid kérte a GHK tagjait, hogy gyűjtsenek javaslatokat a kidolgozás 

alatt lévő klub-rendszerrel kapcsolatban. 

EHK beszámoló 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

 Lemondott szenátusi tagságáról, az EHK a helyére Kovalovszki Mátét választotta meg. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Elkészült a hivatalos pótlási rend, Göllei Máté megosztotta a hallgatókkal az információt. 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt a gólyatárgy TAD-jának állásáról. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Lekérte a HK tömbhöz belépési jogosultsággal rendelkezők listáját, több olyan személy is 

van rajta, aki nem a GHK tagja. Varró Gergő kérte, hogy a problémát az üzemeltetés felé 

mielőbb jelezze. 

 Beszámolt a bizottsági ülésen elhangzottakról. 

 Beszámolt a nyári jelentkezés várható indulásáról. 

 Beszámolt a KEFIR rendszer fejlesztésének állásáról. 
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 Perger Dávidtól megkérdezte a következőket:  

o Részt tervez-e venni mentori értekezleten? Perger Dávid biztosította, hogy igen. 

o Jelezte-e a házirendet megszegők ellen indított fegyelmi eljárásokat az üzemeltetés 

felé? Perger Dávid elmondta, hogy még nem. 

o Soltész Dániellel egyeztetett-e? Perger Dávid elmondta, hogy személyes 

egyeztetésre még nem került sor. 

 Kántor Tamás megkérdezte, hogy a whiteboardok felszerelésével kapcsolatban történt-e 

előrelépés. Göllei Máté elmondta, hogy Csiki Tiborral egyeztet az ügyben. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Ismertette a balatonlellei tábor tervezett kedvezményeit, illetve a költségekkel 

kapcsolatos bizonytalanságot. 

 Nagy Edit beszámolt az EHK-ban történt egyeztetésről ezzel kapcsolatban. 

 Varró Gergő javasolta a tervezetet elfogadásra. 

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

A GHK 13/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a félévzárás közeledtéről tervezi-e értesíteni az 

öntevékeny köröket. Varró Gergő biztosította, hogy időben tájékoztatni fogja a 

vezetőket. 

 Gulácsi Balázs ismertette a MISZISZ-en lévő keret felhasználásával kapcsolatos 

ötleteit. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gólyatáborral kapcsolatos fejleményekről. 

o Napfelelősök beosztása elkészült. 

o A végleges programterv elkészítése folyamatban van. 

o Ismertette a helyszínbejárás tervezett idejét. 

 Beszámolt a Gyűrűavató lebonyolításáról. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy nem lehet-e a tervezett időpontnál egy héttel korábban 

tartani az öregbúcsút. Varró Gergő vállalta, hogy rákérdez, hogy módosítható-e még az 

igénylés. 

 Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezetői ZH lebonyolításáról, az ezzel kapcsolatos 

feladatokról. 

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


 
 

2017.05.23. 
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 

 

-5- 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a plazmaszolgálat gólyatáborokban való 

megjelenésével kapcsolatban vannak-e általános irányelvek. Perger Dávid elmondta, hogy 

egyetemi szinten egységesen kezelik a kérdést. 

 Kántor Tamás megkérdezte, hogy a SLIP-en készült képekkel kapcsolatban történt-e 

előrelépés. Heszler András elmondta, hogy megoldódott a probléma. 

PR Bizottság: 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt az Önkéntesnap lebonyolításáról. 

 Beszámolt az Öregbúcsú szervezésének állásáról. 

 Beszámolt a Közgrill szervezésének állásáról. 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy ki vállalja a Gépész Hírek összeállítását a jövőben. 

Lántzky Anna jelentkezett a feladatra. 

Sport: 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt GPK sportpályázatáról. 

 Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy sikerült-e megoldani a tornaterem kulcsfelvételével 

kapcsolatos problémát. Tóth Ákos elmondta, hogy egyeztetés folyik az ügyben. 

GSZK beszámoló:  

Tóth Amanda megkérdezte, hogy a tervezett furgonvásárlással kapcsolatban történt-e 

előrelépés. Perger Dávid elmondta, hogy egyeztetés folyik az ügyben. 

Egyebek 

 Heszler András elmondta, hogy a tabló frissítéséhez szüksége van az új tagok fotóira. 

 Tóth Ákos kérte, hogy legyen frissítve az elérhetőségeket tartalmazó táblázat. 

 Kántor Tamás ismertette a jelöltek névsorát a gépészkar kiváló oktatója díjra. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a jelöltek névsorát. 

A GHK 13/0/0 arányban támogatta a javaslatot 

 Tóth Amanda megkérdezte Gulácsi Balázst, hogy tudja-e pontosan mekkora a MISZ-

en lévő keretösszeg. Gulácsi Balázs elmondta, hogy még tájékozódnia kell a témában. 

 Okolicsányi Péter beszámolt a mentorgárda rendezvényekkel kapcsolatos kéréseiről. 

Perger Dávid megjegyezte, hogy egyeztetést tervez velük a témával kapcsolatban. 
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 Nagy Edit elmondta, hogy május 31-ére hívta az előadókat az ALUMNI kialakításával 

kapcsolatban. 

 Göllei Máté elmondta, hogy előnyös lenne az Mechatronika Szakosztály 

gólyatáborának szervezőit is informálni az aktuális változásokról, hogy az elsőévesek 

nehogy hibás információkat kapjanak. Perger Dávid kérte, hogy legyen egyeztetés 

ezzel kapcsolatban. 

 Varró Gergő kérte, hogy a GHK számlájára történő vásárlásokat a jövőben mindenki 

egy héten belül egyeztesse vele. 

 

Ülés vége: 23:16 

Következő ülés várható időpontja: 2017. május 30. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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