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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: 2017.06.20. Oldalszám: 6 

 

Ülés kezdete: 19:15 

Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen: Krisztián Dávid, az EHK elnöke, valamint 

Bartos Ágoston, a Kármán Tódor Kollégium Számítástechnika Szakosztály vezetője. 

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 Szili Ákos vezesse? 

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

Egyetemi internetszolgáltatás 

 Krisztián Dávid beszámolt a kollégiumi internetszolgáltatással kapcsolatos 

fejleményekről.  Krisztián Dávid a továbbiakban beszámolt a jövőbeli feladatokról.  

 Krisztián Dávid beszámolt arról, hogy a rackhelyiségek új klimatizálására elfogadható 

árajánlatot kaptak.  
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 Nagy Edit megkérdezte, hogy arról lesz-e kimutatás, hogy melyik karnak mennyi pénze 

maradt benn az előző internet szolgáltatási rendszerben. Krisztián Dávid elmondta, 

hogy elsődleges feladat az, hogy az égetően szükséges alapeszközöket beszerezzék, de 

a későbbi feladatok között szerepel az elszámolás. 

Bartos Ágoston elhagyta a termet (19:34) 

 Nagy Edit megkérdezte, hogy a konditermek üzemeltetésével kapcsolatban milyen 

fejlemények vannak. Krisztián Dávid elmondta, hogy folyamatos egyeztetések zajlanak 

ezzel kapcsolatban.  

Krisztián Dávid elhagyta a termet (19:45) 

Elnöki beszámoló 

 Perger Dávidot Varró Gergő helyettesítette, aki beszámolt a Dékáni Tanács üléséről: 

o A Rektori Tanácson szavaztak a két kollégium (Schönherz Zoltán Kollégium, 

Martos Flóra Kollégium) névváltoztatásáról.  

o Lezárultak a külsősök MSc felvételi vizsgái, a záróvizsgák szerdáig tartanak. 

o Szó volt arról, hogy az okosóra viselése puskázásnak számít. Göllei Máté és 

Kántor Tamás javasolta, hogy minden tanteremben és előadóban legyen óra. A 

kérést továbbításra kerül a dékáni vezetés felé. 

o Gépelemek 2. tantárgyból kiemelkedően magas volt a bukási arány. Ennek 

vizsgálata jelenleg is folyik. 

o A tanévnyitó ünnepségen az aulában mechatronikai-, energetikai- és 

terméktervező mérnökök, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

elsősei kapnak helyet várhatóan. 

o A szerdai tanszékvezetői értekezleten Dr. Piros Attila a Kari Informatikai 

Bizottság munkájáról fog beszámolni.  

o Értékelték az Ünnepi Kari Tanácsot.  

o A D épület 3. emeletén kifestették a folyosót, az üresen lévő vitrineket szeretnék 

felújítani. Varró Gergő elmondta, hogy az egyik vitrint a GHK számára 

ajánlották fel, vállalta, hogy nyár végéig feltöltjük tartalommal.   

o Megrendezésre került a GSZK félévzáró vacsorája.  

o Varró Gergő elmondta, hogy meghívta a kari vezetést a HK balatonlellei nyári 

táborába. 

 Perger Dávid elmondta, hogy nyáron nem tartózkodik a kollégiumban. 

Perger Dávid megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja, hogy 2017. szeptember 30-ig 

Varró Gergő és Tóth Amanda aláírási joggal rendelkezzen? 

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

 Perger Dávid elmondta, hogy a 7. emeleti nevelői szoba a nyárra megüresedik. 

Perger Dávid megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja a 7. emeleti nevelői szoba 

pályázati kiírását? 
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A GHK 11/0/0 arányban megszavazta a javaslatot. 

EHK 

Nagy Edit és Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete nem támogatja a Martos 

Flóra Kollégium névváltoztatását. 

 Az EHK tábor jelenleg szervezés alatt áll. 

 Gulácsi Balázs beszámolt a tárgygráffal kapcsolatban. Elmondta, hogy Szabó Mihály 

véleménye szerint egyeztetni kell az adatbázissal kapcsolatban.  

 A gólyatábor szervezői ösztöndíj leadásra került. 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Heszler András és Tóth Ákos elmondta a következőket: 

 Beszámoltak a Dr. Korondi Péterrel folytatott egyeztetésekről. 

 Egyeztetés történt a GT3 tanszékkel a Gépelemek 2. tantárggyal kapcsolatban. 

 Dr. Rádics János Péter kérte a HK segítségét a hallgatókkal való kommunikációval 

kapcsolatban. 

 Egyeztettek a jegyzetpályázattal kapcsolatban dr. Szabó Péter Jánossal. 

 Varró Gergő javasolta, hogy minden első féléves tárgyból kérjünk tematikát Dr. 

Czigány Tibortól. 

 A jegyzetpályázattal kapcsolatban Horváth Dávid beszámolt a HDR tanszékkel való 

egyeztetésről. 

 Varró Gergő elmondta, hogy elektronikus jegyzeteket szeretnénk folyamatos 

aktualizálás céljából. 

 A jegyzetpályázattal kapcsolatban Nagy Edit beszámolt az EGR tanszékkel való 

egyeztetéséről. 

 Egyeztettek Dr. Bihari Péterrel a hosszú távú tervekkel kapcsolatban. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta a következőket:  

 Több átköltöző lesz kollégiumon belül, mint az előző félév végén. 

 Az KTK 5. szintje is lakható lesz nyáron. 

 A szobafoglalás lezárult, a szobaosztás befejeződött. 

 Az időpontra jelentkezés kiköltözésre elindult. 

 Megérkeztek a mentorpályázatok, a jövő héten fog történni a személyes 

meghallgatásuk. 
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 Czavalinga Dénes jelezte, hogy a 7. emeleten a MET IT szekrényében szükség lenne 

még helyre. Okolicsányi Péter elmondta, hogy van hely, de a szekrényt nem lehet zárni, 

utánajár.  

 Perger Dávid elmondta, hogy szerdán fegyelmi tárgyalásra kerül sor két kollégiumi 

lakó ellen. 

 Perger Dávid elmondta, hogy egyeztetett a TTK-sokkal és a mentorokkal a 

rendezvénybejelentő kapcsán. 

Szociális Bizottság 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 Pénteken indul az szociális pályázatok bírálásához szükséges vizsgáztatás. 

 Hegyi Bence vett részt az EHK Külső Szociális Bizottság ülésen, ahol elfogadták a 

Rendeszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírását. 

 A pontrendszer felülvizsgálatával kapcsolatban további egyeztetésekre van szükség. 

 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta a következőket: 

 Az GHK informatikai eszközigénylési listája elkészült. 

Perger Dávid megkérdezte, ki az, aki támogatja az eszközigénylési lista elfogadását? 

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

 Gulácsi Balázs érdeklődött az Mechatronika Szakosztály tábora felől. Varró Gergő 

elmondta, hogy egyelőre nincs fejlemény.  

Rendezvény Bizottság 

 Hegyi Bence és Szili Ákos egyeztettek Orbán Balázzsal a Gólyatábor szervezésével 

kapcsolatban. Szili Ákos beszámolt az egyeztetésről. 

PR Bizottság 

 Nagy Edit javasolta, hogy a kerüljenek ki a honlapra a Gépészkar Kiváló Oktatója díj 

idei jutalmazottai. 

 Nagy Edit kérte, hogy az OHV-t minden Hallgatói Képviselő töltse ki. 

Sport 
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 Tóth Ákos beszámolt, hogy a Gépész Sport Szakosztály nem kapott meg minden 

sportszerigénylést. Nagy Edit kérte, hogy szedjék össze, mit nem kaptak meg. 

Iroda 

Czavalinga Dénes elmondta a következőket: 

 A konyha és a tárgyaló kifestéséhez szükséges előkészületeket elkezdi. 

Egyebek 

 Nagy Edit kérte az ügyeleti időpontok aktualizálását minden épületben, ahol ki van 

helyezve tájékoztató. 

 Perger Dávid megkérdezte, hogy áll a balatonlellei tábor szervezése. Kántor Tamás 

elmondta, hogy a jelentkezés lezárult, végleges összegek még nincsenek, a programok 

egyeztetés alatt állnak. 

 Varró Gergő bejelentette, hogy lemond a Kari Tanulmányi Bizottság tagságáról. 

 Tóth Amanda bejelentette, hogy szeretne lemondani az Ösztöndíj Bizottság vezető 

pozíciójáról.  

 Tóth Amanda kérte, hogy nyáron mindenki foglalkozzon a projektjeivel. Erről a nyári 

GHK táborban mindenkinek be kell számolnia. 

 Okolicsányi Péter megkérdezte, mikor lesz az utolsó ülés. Varró Gergő elmondta, jövő 

héten. 

Ülés vége: 22:58 

 

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

 Szili Ákos Perger Dávid  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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