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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura Csenge x     

Csernák Attila x     

Gulácsi Balázs x     

Kántor Tamás x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid    x  

Polgár Eszter x     

Rózsavölgyi Gréta x     

Rumony András    x  

Szaller Ádám x     

Szigeti Milán x     

Szikszai Fanni x     

Tóth Amanda    x  

Varró Gergő x     

Vatai András x     

Dátum: 2015. október 20. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:14 

Varró Gergő 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. 

Elnöki beszámoló 

Vendégünk volt Tugyi Péter és Horváth Dávid, a Senior Gárda volt és jelenlegi körvezetője. 

Tugyi Péter: Az előző évben 47 próbásunk volt, ami nagy kihívást jelentett. Az általunk 

szervezett rendezvényekre létszámkorlátot kellett megállapítani, mert sok volt a jelentkező. A 

támogatást köszönjük, enélkül nem jöhettek volna létre a rendezvények: Epic Meal Time, 

Gólyacsata, Gólyatúra. 

Horváth Dávid: Most 60 próbásunk van, a Gólyatúra szervezése zajlik. Új programokon is 

ötletelünk, tavasszal ismét szerveznénk Gólyacsatát és Epic Meal Time-ot. Reméljük, hasonló 

lesz a rendezvényeik színonala, mint az eddigiek. 

Német Roland: A sok próbásból mennyit vesztek fel? 
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Horváth Dávid: Nincs létszámkorlát, aki a többiek megítésése szerint tovább tudja vinni a gárda 

hagyományait, az kerül be. 

Német Roland: Ebben az évben hány próbás lett aktív tag? 

Horváth Dávid: 10 embert választottunk be. 

Szigeti Milán: Gólyatáborral kapcsolatban mik a tervek? 

Horváth Dávid: Tankörvezetőknek pályáznak majd a Gárda tagjai továbbra is, a tanulmányi 

átlaga remélhetőleg sok embernek meglesz. 

20:31 Horváth Dávid és Tugyi Péter elhagyták a termet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Senior Gárda új körvezetője 

Horváth Dávid legyen. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta az új körvezető kinevezését. 

Varró Gergő beszámolt az aznap reggeli Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Vezetői értekezleten az alábbiak kerültek szóba: 

o Az Educatio kiállítást nem az Oktatási Hivatal, hanem a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája fogja szervezni. 

o Felmerült a kérdés, hogy a PhD képzések, szakirányú továbbképzések 

adatkezelése átkerüljön-e a Központi Tanulmányi Hivatalhoz. Az a döntés 

született, hogy maradni fog kari hatáskörben. 

o Dékány Anita helyett Dr. Kozma András lett a Kancellária kabinetfőnöke. 

o Megalakul a Tudományos Tanács, Dr. Stépán Gábor vezetésével. Dr. Hős 

Csaba tagja még a tanácsnak a Gépészmérnöki Karról. 

 Az előző napon MSc felvételi tájékoztatót tartott Dr. Bihari Péter oktatási 

dékánhelyettes az Aud. max.-ban, sok volt a külső egyetemről érkezett hallgató. 

 Dékáni Tanácson Grőb Péter kari órarend- és teremfelelős volt a vendég. A saját, kari 

hatáskörben lévő termek számát bővítenék. Két lehetőség merült fel: az E épületben 

vagy a K épület alagsorában kaphatna a Kar még termeket. 

 Az Aud. max.-ban újrafestették a táblát, rosszabb minőségű festékkel, mint ami előtte 

volt. 

 A Kari Tudományos Tanácsba delegált MSc-s hallgató helyett egy doktoranduszt 

szeretne Dr. Kovács Ádám tudományos és nemzetközi dékánhelyettes. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Kari Tudományos Tanácsba a 

mindenkori doktorandusz hallgatót delegálja a GHK. 

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

Varró Gergő ezután folytatta a beszámolóját: 
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 Megszületett az Egyetemi BME ösztöndíjpályázat eredménye, a nyertes 18 hallgatóból 

8 gépész volt. 

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról való megemlékezés, 2015. október 22-én, 

csütörtök délután 15 órától kerül megrendezésre. 

 

EHK 

Nagy Edit az ülésen elhangzottakból az alábbiakat emelte ki: 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének kitöltőiről kérjünk listát a Közéleti ösztöndíj 

kiosztásához. 

 A Wigner Jenő Kollégium kiürítése során merültek fel problémák: nem volt elég 

főkulcs, nem ürítették ki időben a kollégiumot, a mentorok közül sem volt mindenki 

tisztában a feladatával. 

 Készül a Műhely különszáma, amelyben a BME-n működő Hallgatói Önkormányzatot 

ismerhetik meg közelebbről a hallgatók. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy előző héten csütörtökön ülésezett a Tanulmányi és Oktatási 

Bizottság. Az alábbi témákról esett szó: 

 Elkészítették az erre a félévre vonatkozó vizsgarendet. 

 Az Oktatási Monitoring Rendszerhez fejlesztőt keresnek. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy az Egységes Kollégiumi Rendszerrel kapcsolatban az elmúlt 

héten nem történt előrelépés, viszont minden karnak statisztikákat kell készítenie a kiosztott 

férőhelyekkel kapcsolatban. Holnap fog találkozni a fejlesztőkkel. A Vásárhelyi Pál 

Kollégiumban vannak olyan szobák, amik nincsenek túl jó állapotban. Ezekért a szobákért 

lehet, hogy az eddigi díj felét kell majd fizetnie a hallgatóknak. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta, hogy az MSc képzésüket kezdők ösztöndíjának pályázati időszaka 

lezárult. A Kari BME, Szakmai, Sport és Közösségi ösztöndíjakhoz indul a pályázatok leadása. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a Gépészmérnök-képzésért Alapítvány ösztöndíjára öten pályáztak, 

és mind az öten el is nyerték az ösztöndíjat. 
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Részt vett Külső Szociális Bizottság ülésén is: nem volt olyan gépészkaros fellebbezés, ami a 

bírálók hibájából adódott volna. Minden költségtérítéses hallgatónak a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságnál kell majd fellebbeznie a meg nem kapott ösztöndíjával kapcsolatban. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy következő napon bizottsági ülést tart. Kérte, hogy mindenki 

tekintse át az öntevékeny körök igényléseit addig. Bemutatta a 2015-ös Gólyahajó végleges 

költségvetését. A következő évben érdemes korábban lefoglalni az időpontot, a regisztrációs 

hét elejére – idén a végén volt a rendezvény, elfáradtak a hét végére a sok programban az 

elsőévesek. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gólyahajó végleges költségvetését. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a költségvetést. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság ülésének összefoglalóját felküldte a 

belső levelezőlistára. A Gólyatábor leendő helyszínével kapcsolatos ajánlatbekérés 

folyamatban van. A Gólyatábor hallgatói értékelését átnézték, a fő probléma az volt, hogy a 

büfé drága volt, és előfordult, hogy a kapható ennivalók elfogytak.. A tankörvezetők értékelése 

pozitív lett, nem volt kiugró érték. A főszervezők lepontozzák majd őket a közösségi 

ösztöndíjhoz. Egymást is értékeltetik majd a tankörvezetőkkel. 

Lezajlott az első gólyabáli táncpróba, 25 pár jelentkezett. A ruhákat tavaly 12000 Ft/pár áron 

kapták a táncolók, idén sikerült lealkudni ezt 8000 Ft-ra. 

A Külső Rendezvény Bizottságba idén 22-en jelentkeztek, leginkább elsőévesek és tavalyi 

bizottsági tagok pályáztak. Következő héten kezdődnek a foglalkozások. 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy a belső levelezőlistára felküldte a bizottsági ülés 

összefoglalóját. A GHK PR kiadványának szerkesztése folytatódik, december 1-ig szükséges 

befejezni, hogy a leendő szponzorokat ezzel már lehessen keresni. A Nyílt ülés a 10. oktatási 

héten, november 10-én, kedden lesz. Kérte a bizottságvezetőket, hogy a bizottságukhoz kötődő 

témákban készítsenek folyamatábrákat, pl. ösztöndíjosztás, kérvénybírálás, kollégiumi 

férőhelyek osztásának folyamatáról. 

2015. november 27-én Nyílt Nap lesz az Egyetemen, ennek szervezése folyamatban van kari 

szinten is. 

Decemberig elkészül a GHK új honlapja, ennek design-ját mutatta be Varró Gergő. A KÁTÉ 

decemberi lapjának lapzártája november 5-én lesz. 
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Sport 

Csernák Attila elmondta, hogy a kari Jeges Est időpontja 2015. november 25. lesz.  

Egyebek 

Varró Gergő kérte, hogy Gépész Szakkollégium tervezett Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról az érintettek küldjenek véleményezhető Word fájlt a jelenlegi PDF helyett. 

Rózsavölgyi Gréta: A társalgók foglalásának egységesítéséről beszélt a szintfelelősökkel. 

Tervei szerint a volt dohányzók megmaradnának egyéni célra, a nagyobb társalgókat lehetne 

foglalni. A vizsgaidőszakban, amikor nagyobb az igény ezekre a helységekre, nem lehetne 

lefoglalni őket. A teremfoglalas.ktk.bme.hu oldalon lehetne ezt intézni.  

Varró Gergő: A társalgókból nem lehet senkit kizárni, ezt figyelembe kell venni a koncepció 

kialakításakor. Kollégiumi Bizottság ülésen visszatérünk a témára. 

Ülés vége: 22:11 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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