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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: 2017.05.30. 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 elmondta, hogy a rendezvényszervezéssel kapcsolatosan kötelezően 

fizetendő járulékok nem változtak. 

- Varró Gergő ismertette a gólyatábor költségvetés tervezetét a már ismert adatokkal 

kiegészítve. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (20:18) 

- Gulácsi Balázs ismertette a tankörvezetői rendszer megújítására érkezett újabb javaslatot. 
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Perger Dávid kérte a GHK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, támogatják-e a 

változtatást. 

A szavazás eredménye az alábbi: 

- A korábbi rendszer támogatása:   4 

- A változás támogatása:    8 

- Tartózkodás:      3 

 

Elnöki beszámoló 

Lántzky Anna és Horváth Dávid elhagyták a termet. (21:04) 

 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Kovalovszki Máté beszámolt a szenátusi ülésről egy egyetemi telekommunikációs 

szolgáltató cég alapításával kapcsolatban. 

 Beszámolt a Dékáni Tanács üléséről. (május 30-i) 

o Gulácsi Balázs ismertette a Kari Informatikai Bizottság álláspontját a témában. 

o Innovációs Tanács alakult, a GPK részéről Dr. Kiss Rita a delegált tag. 

o Napirendi pontként tárgyalták a külföldi hallgatóknak kirótt díjak 

befizettetését. 

o Szó volt a matematika szigorlattal kapcsolatos problémákról. 

o Szó volt a beszedett különeljárási díjak összegéről. 

o Rövidesen megkezdődik a felvételi eljárás szóbeli része az MSc képzésekre. 

o Szó volt a jubileumi diplomaátadóról. 

o Szó volt az ünnepi Kari Tanács tervezett lebonyolításáról. Varró Gergő 

elmondta, hogy a Kari BME pályázat nyerteseinek okleveleit leadta 

nyomtatásra.  

o A kar vezetősége kérte a GHK-t, hogy tegyen javaslatot, mely tárgyakból 

készüljön jegyzet a következő félévre. Kántor Tamás elmondta, hogy 

Ösztöndíj bizottsági ülést tervez tartani a javaslat megalkotására. 

 Beszámolt az elnöki értekezletről. 

o Szó volt a balatonlellei táborról: 

 Az EHK elküldte a tábor házirendjét a karoknak véleményezésre. 

 Felmerült, hogy előleget vagy teljes díjat kérjék-e el a karok a 

résztvevőktől. Varró Gergő és Kántor Tamás elmondták, hogy a teljes 

összeg befizetését támogatnák. 

o Szó volt a Gólyatáborokról. 

 Az EHK kérte a karokat, hogy küldjék el a programterveket a 

szerződések megkötéséhez. 

 Perger Dávid ismertette a Kari Tanács napirendi pontjait. 
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o Nagy Edit és Kovalovszki Máté jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 

ülésen. Szücs Márk és Heszler András vállalták a helyettesítést. 

Perger Dávid megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki az, aki tudja támogatni a delegáltak 

névsorának ideiglenes módosítását? 

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

EHK beszámoló 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

 Egyeztetés történt a HÖOK elnök, az EHK elnök és a rektor között. 

 Egyeztetés történt a kari lapokkal kapcsolatban, ismertette az eredményt. 

 Beszámolt a Szenátus Oktatási Bizottság és az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlet 

ülésekről. 

 Ismertette a külföldi hallgatóknak kiírt különeljárási díjak befizetésének módját. 

 Beszámolt az OHV változtatás állásáról. 

 Beszámolt a szociális pályázatok terén várható felmérésekről, tájékoztatókról. 

 Beszámolt az egyetemi informatikai eszközök helyzetéről. 

 Beszámolt az EFOTTCiviltér pályázat eredményéről. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Elkészült a tantárgyi adatlap a gólyatárgyhoz. 

o Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a közeljövőben milyen feladatok lesznek még a 

tárggyal kapcsolatban. Tóth Ákos elmondta, hogy a tematika órákra való lebontása 

a következő feladat. 

o Nagy Edit megkérdezte, hogy ki a tárgyfelelős oktató. Heszler András vállalta, 

hogy megkérdezi Dr. Bihari Pétertől. 

 Ismertette a következő bizottsági ülés napirendi pontjait. 

 Megkérdezte Gulácsi Balázst, hogy hogyan áll az előkövetelményi rendszer gráfjának 

elkészítése. Gulácsi Balázs elmondta, hogy az EHK-val egyeztet a témával kapcsolatban. 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Beszámolt a matematika oktatással és számonkérésekkel kapcsolatos problémákról. 

o Ismertette az egyeztetések hatására bekövetkezett fejleményeket. 

o Perger Dávid vállalta, hogy személyes egyeztetést kezdeményez a dékáni 

vezetéssel és a beoktató karral is a problémával kapcsolatban. 

 Perger Dávid ismertette a MOGI tanszékkel kapcsolatos egyeztetés eredményét. 

 

  

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


 
 

2017.05.30. 
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 

 

-4- 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Igényfelmérő kérdőív érkezett az EHK-tól a bírálói vizsgák időpontjáról. 

 Beszámolt a KSZB ülésen elhangzott tervezett módosításokról a pontozási rendszerben. 

 Pályázatokat le kell adni a HSZI-nek. 

Czavalinga Dénes elhagyta a termet. (22:16) 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszámolt a nyárra tervezett kollégiumi festésről, és az ezzel kapcsolatban szükséges 

egyeztetésekről. 

 

Göllei Máté beszámolt a whiteboardok helyzetéről. 

o Beszámolt a Csiki Tiborral történt egyeztetésről, a felszerelés áráról. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a költségeket a GHK 

finanszírozza? 

A GHK 12/0/0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Beszámolt az aktuális ösztöndíjak alakulásáról. 

 Ismertette a tervezett bizottsági ülés napirendi pontjait. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Beszámolt az informatikai eszközök igénylésének nehézségeiről. 

Rendezvény Bizottság 

Hegyi Bence elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gólyatábor programtervének állásáról. 

o Végleges változat a hét folyamán várható. 

o Perger Dávid megjegyezte, hogy a rendezvényre anyagi helyett tárgyi támogatást 

lenne célszerű igényelni támogatóktól. 

 A tankörvezetők személyes meghallgatásai folyamatban vannak. 
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PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 Beszámolt az öregbúcsúval kapcsolatos problémákról, a szervezés állásáról. 

 Kérés érkezett a HSZI részéről a Csatlakozó kiadvány frissítésére. 

 Beszámolt a Közgrill szervezésének állásáról. 

o Varró Gergő megkérdezte, hogy sikerült-e egyeztetni az Old’s Klubbal. 

Ureczki Ágnes elmondta, hogy még nem. 

Sport 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt az Egyetemi Teke Egyesület kéréseiről. 

GSZK beszámoló 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Beszámolt a Gépész Szakkollégium SZMSZ átalakításának állásáról. 

o Varró Gergővel vettek részt ezzel kapcsolatos egyeztetésen, ahol jelezték a 

problémákat és a megoldási javaslatokat. 

 Felmerült egy, a KHK ösztöndíj mintájára kialakított GSZK vezetőségi ösztöndíj 

létrehozása. 

 Felmerült a június végére tervezett választás elhalasztása. Perger Dávid kérte, hogy 

ezt a döntést a szakosztályvezetők hozzák meg. 

Egyebek 

 Gulácsi Balázs beszámolt a Kari Informatikai Bizottság üléséről. 

o A javaslatok véglegesítése folyik. 

o Felmerült az Építőmérnöki Kar példájának követése az oktatásszervezésben. 

 Gulácsi Balázs beszámolt az Mechatronika Szakosztály nyári tábor helyzetéről. 

o Beszámolt az egyeztetések eredményéről. 

o Költségvetési tervezet a hét folyamán várható. 

o A GHK megvitatta a megvalósítás lehetőségeit. 

o Varró Gergő vállalta, hogy egyeztet Orbán Balázzsal a témában. 

 Tóth Ákos elmondta, hogy a nyelvoktatással kapcsolatos rektori-kancellári utasítás 

véleményezés alatt áll. 

 Tóth Ákos elmondta, hogy Dr. Vad János javaslatot kért a GHK-tól a tanszék által 

kiadott könyv árának csökkentésére. 

 Tóth Amanda megkérdezte, hogy hogyan halad a klub koncepció kidolgozása. Nagy 

Edit elmondta, hogy a következő PR bizottsági ülésen lesz róla szó. 
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 Tóth Amanda megkérdezte Hegyi Bencét, hogy a SLIP-en készült képeket elkérte-e a 

KTK Fotókörtől. Varró Gergő elmondta, hogy megérkeztek a képek. 

 Varró Gergő és Perger Dávid kérték, hogy az iroda állapotára ügyeljenek jobban a 

GHK tagjai. 

 Ureczki Ágnes elmondta, hogy kérés érkezett a közösségvezetői levelezőlista 

aktualizálására. Varró Gergő kérte, hogy az igénylő írjon e-mailt a kéréssel. 

 Nagy Edit elmondta, hogy másnap (május 31.) lesz előadás a HK ALUMNI 

rendszerről; kérte, hogy aki tud, jöjjön. 

 

Ülés vége: 23:39 

Következő ülés várható időpontja: 2017. június 6. (kedd) 

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

 Szücs Márk Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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