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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: 2017.06.13. Oldalszám: 5 

Ülés kezdete: 19:00 

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. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Szücs Márk távollétében az 

emlékeztetőt Tóth Amanda vezesse? 

A GHK titkos szavazáson 12/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 A héten nem volt Dékáni Tanács ülés. 

 Pozitív visszajelzés érkezett Dr. Czigány Tibor dékán úr részéről a gólyatábor 

programtervvel kapcsolatosan, így tovább küldi a HSZI felé. 
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EHK beszámoló 

Nagy Edit elmondta a következőket: 

 Tervben van egy Microsoft program, amely előrejelzést készítene arról, hogy melyik 

hallgató milyen eséllyel végzi el az egyetemet, figyelembe véve az előtanulmányokat 

és a szociális helyzetet.  

 Az EHK ülésen a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj hirdetéséről volt szó. 

 Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy Krisztián Dávid milyen megállapodásra jutott 

Benke Ádámmal a Kármán Tódor kollégiumi internettel kapcsolatban. Nagy Edit 

elmondta, hogy egyértelmű döntés egyelőre nem született. Perger Dávid hozzáfűzte, 

hogy Elnöki értekezleten felveti az internet és a konditerem kérdését. 

 Megkért mindenkit, hogy időben jelezzék, hogy részt kívánnak –e venni a balatonlellei 

táborban. 

 Ismertette az EHK tábor programtervét. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámolt az EHK Külső Oktatási Bizottsági üléséről. 

 Az OHV PR-ral kapcsolatos kérdések voltak terítéken. 

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

Heszler András elmondta a következőket: 

 Holnap (szerda) konzultálni fognak Dr. Korondi Péterrel. 

 A németes képzésről tájékoztatót lenne szükséges készíteni. Ez ügyben felkeresték 

már Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes urat, de még nem született 

megállapodás.  

 Nagy Edit felvetette a jegyzetírói pályázattal kapcsolatos problémát. Dr. Bihari Péter 

oktatási dékánhelyettes szerint az Energetika nevű új tárgyból nem célszerű jegyzetet 

készíteni, mert új tárgy lévén az ebből készülő jegyzetnek évekbe telik, mire kiforrja 

magát. A GHK pont ezért szeretne elektronikus jegyzeteket, amiket folyamatosan 

lehet frissíteni, így továbbra is kérik ennek elkészítését. 

 Perger Dávid megkérdezte, hogy ki mikor megy a tanszékvezetőkhöz a készítendő 

jegyzetekről egyeztetni, ám a legtöbb tanszék esetében ez még eldöntetlen.  

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket: 

 Beszámolt a kollégiumi mentori ülésről. 

 Kérte Gulácsi Balázst, hogy gondoskodjanak a kolireg rendszer megfelelő 

működéséről nagy terhelés esetén.  

 Göllei Máté elmondta, hogy a whiteboard felhelyezések költségei magasabbak lesznek 

a vártnál.  
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Ösztöndíj Bizottság: 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Bemutatta a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatnak és a GHK 

Közéleti ösztöndíj pályázatnak eredményét a májusi hónapra. 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) eredményét a 2017. 

május 1-31. időszakra vonatkozóan? 

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

Perger Dávid elhagyta a termet. (19:42) 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (a GHK elnöké) eredményét a 2017. május 1-

31. időszakra vonatkozóan? 

A GHK 11/0/0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perger Dávid visszajött a terembe. (19:43) 

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a GHK Közéleti ösztöndíj 

pályázatra beérkezett pályázatok eredményét a 2017. május 1-31. időszakra 

vonatkozóan? 

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

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Kérte, hogy mindenki időben jelentkezzen bírálói vizsgára, aki szeretne szociális 

pályázatot bírálni a 2017/18. félév őszi időszakában.  
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Rendezvény Bizottság 

Heszler András elmondta a következőket: 

 Elkészült a gólyatábor programterv. 

 A gólyatárggyal kapcsolatos egyeztetés Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes úrral 

folyamatban van. 

 A KÁTÉ-val szükséges egyeztetni arról, hogy mi kerüljön a gólyaszámba.  

 Perger Dávid jelezte, hogy a KÁTÉ megkereste a Képviseletet, hogy szeretnének 

részt venni a gólyatáborban, és ott tölteni az estét. A GHK megvitatta a kérést. 

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

Fotókörből hárman vehessenek részt a Gólyatáborban? 

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

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

Stúdióból hárman vehessenek részt a Gólyatáborban? 

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

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

KÁTÉ-ból ketten vehessenek részt a Gólyatáborban? 

A GHK 9/3/0 arányban támogatta a javaslatot. 

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

Kármán Vízipipa Körből ketten vehessenek részt a Gólyatáborban? 

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

 

PR Bizottság 

Ureczki Ágnes elmondta a következőket: 

 PR ülésen szó volt a klubkoncepcióról, a fejlesztési javaslatokról. Illetve arról, hogy egy 

öntevékeny körhöz hasonló működés előnyös lenne-e. Döntés később, további 

egyeztetések és megfontolás után fog születni. 
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Egyebek 

 Perger Dávid elmondta, hogy a TTK-sok is szeretnének részt venni a rendezvények 

engedélyezésében a KTK-ban, mivel az első két szinten laknak, így zavarják őket a 

rendezvények.  

 Hegyi Bence elmondta, hogy egyeztetés folyik a gólyatábor bejárással kapcsolatban.  

 Gulácsi Balázs elmondta, hogy az áramszünet után minden helyreállt, ám az SQL 

adatbázissal kapcsolatban problémák merültek fel, ezért nem működött egy ideig a 

GHK honlap, de ezek is megoldódtak. 

 

 

Ülés vége: 20:25 

Következő ülés várható időpontja: 2017. június 20. (kedd) 

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

 Tóth Amanda Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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