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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

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: 2016.03.01. Oldalszám: 8 

 

Ülés kezdete: 20:10 

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. 

Varró Gergő köszöntötte a leköszönő, és a frissen megválasztott körvezető vendégeket: 

 Kiss Gábort, a Kollégiumi Recept Elkészítő Társaság (továbbiakban: KÖRET) 

leköszönő körvezetőjét, 

 Pohl Józsefet, a KÖRET új körvezetőjét, 

 Bölkény Pétert, a Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály (továbbiakban: GESZ) 

leköszönő körvezetőjét, 

 Nagy Esztert, a GESZ új körvezetőjét, 

 Sebők Pétert, a KTK Fotókör leköszönő körvezetőjét, 

 Csallány Enikőt, a KTK Fotókör új körvezetőjét, 

 Jakab Pétert, a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatának (MET-IT) új 

körvezetőjét. 

Ezután a leköszönő és új körvezetők egymás után beszámoltak eddigi és tervezett 

tevékenységeikről. 
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KÖRET: 

Kiss Gábor: Fél évig volt a KÖRET körvezetője, sütik készítése az ő időszaka alatt kezdődött 

el. Emelkedett a taglétszám, más köröknek is segítettek, kérésre is főztek. 

Rózsavölgyi Gréta: Hány ember számára sütöttek-főztek általában egy alkalommal? 

Kiss Gábor: Brownie sütésénél 40, palacsinánál 100 felett. 

Kovalovszki Máté: Hány körtagotok van? 

Kiss Gábor: Kilenc állandó tagunk van. 

Csernák Attila: A körvezetői posztról való távozásod után maradsz még tag? 

Kiss Gábor: Igen. 

Pohl József: Sok mindenen nem változtatna, azonban a Számítástechnika Szakosztály által 

készített kölcsönző rendszert rendesen működtetné, használná az edények és egyéb eszközök 

kölcsönzésének egyszerűsítésére. Továbbra is hetente főznének, illetve a körök megkeresését 

szívesen fogadják ezután is. 

Polgár Eszter: A kölcsönzés pontosan hogyan működne az elektronikus rendszerben? 

Pohl József:: A társasjátékok kölcsönzéséhez hasonlóan, lenne egy külön ügyeleti idő, amikor 

át lehet venni a kölcsönzött eszközöket. 

GESZ: 

Bölkény Péter: Amikor körvezető lett, gyakorlatilag teljesen lecserélődött az alapító tagság, de 

sikeresen vették ezt az akadályt. Több programot, oktatást szerveztek, mint az előző félévekben. 

Projektekben is részt vesznek a Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel 

karöltve. 

Nagy Eszter: 2 éve vezetőségi tag, 1 éve alelnök. Új programként más típusú programokat is 

tartanának - ezek 15-18 fős stresszkezelés tréningek, csapatépítések lennének. Gondot jelentett 

eddig, hogy kevés új jelentkező volt, idén már elsőévesek is jelentkeztek hozzájuk szerencsére. 

Az 5 fős vezetőségből 3-an leköszöntek, az új vezetőségi tagok betanítása folyamatban van. 

KTK Fotókör: 

Sebők Péter: Végzett az BME-s tanulmányaival, 1 éve körvezető, előtte 1 évig 

körvezetőhelyettes volt. A készített képek minőségének javítása, erőforrás problémák kezelése 

volt a fő feladata. Körvezetősége alatt új felszereléseket szerzett be a kör, új tagok csatlakoztak 

hozzájuk – sikerült javítani mindkettőn. 

Csallány Enikő: Most kezdte az MSc-t, előző félévben körvezetőhelyettes volt. 10 próbásuk, 

11 aktív tagjuk van jelenleg. Minden felkérést igyekeznek elvállalni. 
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Varró Gergő: Az előző félév végén volt egy projekt, a tanszéki laborok fotózása. Felveti a 

dékán úrnak, hogy szóljon a tanszékeknek, működjenek együtt a Fotókörrel, hogy 

megvalósulhasson ez. 

Polgár Eszter: Küld majd programtervet a Kulturális és Szakmai Hétről, hogy mikor és milyen 

programok alatt lenne szükség fotósokra. 

Rózsavölgyi Gréta: Mi a próbázás feltétele, mit kell csinálnia egy próbásnak nálatok? 

Csallány Enikő: Többek között 3 rendezvény fotózása, csapatépítésen részvétel, többiek 

megismerése, a felszerelés használatának megtanulása. 

Rózsavölgyi Gréta: A képek minőségének javításával konkrétan hogyan foglalkoztok? 

Csallány Enikő: A próbások között többen nem is fényképeztek még, előadásokat tartanak 

nekik, építő kritikákat fogalmaznak meg a képeikkel kapcsolatban. 

Varró Gergő: Az új fényképezővel, utóbbi időben kapott dolgokkal hogy álltok technika terén? 

Sebők Péter: A vakukkal van igazából gond, mert 2 régebbi is tönkrement, javítani nem lehet 

őket. Erre szeretnének költeni, mivel vaku nélkül nehéz az eseményeket fotózni. 

Csallány Enikő: Az objektívek is lassan elhasználódnak, lassan azokat is cserélni kell, ezek 

szerencsére annyira nem nagy tételek. Ha nem is sikerül cserélni, javítani mindenképpen 

szükséges őket. 

MET-IT: 

Jakab Péter: Andrássy Zoltán után ő lett az új körvezető, Zoli már kint van Erasmuson. 

Nagyrészt energetikai mérnökök a tagjaik, de 1-2 villamosmérnök és gépészmérnök, plusz 1-2 

ember más területekről is csatlakozott hozzájuk. Kerekasztal beszélgetéseket, 

üzemlátogatásokat, előadásokat szerveznek. Jelenleg 19-en vannak, de sok az új jelentkező. 

130-an jöttek el a tagfelvétel előtti előadásra, a tagfelvételre kb. 80-an maradtak. Elkezdtek 

kifelé nyitni, a templomok akusztikájával kapcsolatos előadáson kb. 80 ember jelent meg. 

Szerveztek egy találkozót is, külföldi egyetemekről is jöttek résztvevők, kb. 60-an. 5-6 éve 

működnek, de még a hatékonyságon lehetne növelni. Az SzMSz-üket módosítani fogják, a 

vezetőség 6 főről 4 főre fog csökkenni. 

Varró Gergő megköszönte az eddigi körvezetők munkáját, és sok sikert kívánt az új 

körvezetőknek. 

20:43 A vendégek elhagyták a termet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a KÖRET új körvezetője Pohl 

József legyen? 

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

mailto:hk@ktk.bme.hu
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Gépészeti Eljárástechnika 

Szakosztály új körvezetője Nagy Eszter legyen? 

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

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a KTK Fotókör  új körvezetője 

Csallány Enikő legyen? 

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

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Magyar Energetikai Társaság 

Ifjúsági Tagozatának  új körvezetője Jakab Péter legyen? 

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

Varró Gergő ezután megköszönte minden hallgatói képviselőnek a hallgatói képviselők 

zárthelyijén való részvételt - az előzetes eredmények alapján a teljesítmény alapú támogatás 

maximum összegét meg fogjuk kapni. 

Kérte, hogy a Gépész Szakkollégium SzMSz-ének véleményezésére legyen bizottsági ülés 

kiírva. 

Ezután a GHK tagjai a belső levelezőlistán történő előzetes véleményezés után áttekintették a 

GESZ SzMSz-ét. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a GESZ SzMSz-ét 

A GHK 12-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Szenátuson többek között döntöttek különböző kitüntetések, díjak adományozására 

javasolt személyekről. 

 Rendkívüli szenátusi ülés lesz március 21-én, ahol az Intézményfejlesztési Tervet 

fogják elfogadni előreláthatólag. 

 A Konzisztórium megalakult, február 25-én megtartották az első ülésüket. 

 A Tudományos Tanács is ülést tartott, az intézményfejlesztési tervet ők is 

véleményezték. 

 A diplomaátadó beszédeket oktatói oldalról Dr. Kovács Ádám és Dr. Kajtár László, 

hallgatói oldalról pedig Vígh Miklós és Berezvai Szabolcs fogják tartani. 
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EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Daku Dávid megköszönte mindenkinek a HÖOK Közgyűlés szervezésében nyújtott 

segítséget. 

 Daku Dáviddal a KÁTÉ interjút készített. 

 A következő TVSz javaslat részletet elküldte Dr. Bihari Péter, az előző részlethez 

fűzött észrevételekre is megkaptuk a reakciókat. 

 A szociális ösztöndíjak kiutalásánál voltak gondok, az Egyetem részéről történt szűrési 

hiba miatt olyan is kapott alaptámogatást, akinek nem kellett volna, és többen nem 

kaptak, akiknek pedig járt volna. Korrigálva lett. 

 A HÖOK Közgyűlésen felmerült a Köztársasági ösztöndíj  összegének a várható 

emelkedése. 

 Az ösztöndíjkiírásokkal kapcsolatban továbbra is jogi problémák merültek fel, a 

korrigálás folyamatban van. 

 Március 10-ig ki lesznek utalva a tanulmányi és szociális ösztöndíjak, a március 25-ei 

köztes időpontig pedig a többi is. 

 A teremfoglalások rendben vannak, a Kármán Napra és a 24 órás focira foglaltuk le a 

tornatermet. 

 Az internetfejlesztéssel kapcsolatos 3 éves tervvel kapcsolatban még egyeztetnünk 

szükséges. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta, hogy hétfőn a bizottsági ülésen beszélünk majd a BSc felülvizsgálatról, 

szó lesz a felülvizsgálat jelenlegi állásáról és a további tervekről. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 Részt vett monitoring értekezleten. A KTK-ban lévő fotelek le lesznek cserélve. 

Beszéltek arról is, hogy a felújítási keretet mire költsék. Sajnos nincsen sok pénz, pl. 

mosógépcserére már nem elég. 

 Az üres helyeket feltöltötte (kivéve Nagytétény), köszöni Rumony Andrásnak és 

Okolicsányi Péternek a segítséget. 

Polgár Eszter: A Kulturális és Szakmai hétre az aula leválasztását Csizmadia Eszterrel kell 

rendeznie? 

Kovalovszki Máté: Igen, a rendezvénybejelentővel együtt kell ezt megrendelni. 

Polgár Eszter: Csak a koncertek idejére (19-23 óráig, + fél óra) válasszuk le az aulát, vagy az 

előadásokra is? Három biztonsági őrt kell fizetni, ha leválasztunk. 
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Varró Gergő: Legyen az előadás alatt is leválasztás. 

Ösztöndíj Bizottság 

Csernák Attila: Lehet, hogy tájékoztatni kellene a hallgatókat arról, hogy miért ilyen 

alacsonyak az ösztöndíjak maximum határai, mivel sokan fel vannak háborodva a vártnál 

alacsonyabb ösztöndíjuk miatt. 

Varró Gergő: Az alacsonyabb kiosztható összeg mellett az átlagok is folyamatosan nőnek, 

emiatt is kevesebb az összeg. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 37 ponttól lehetett rendszeres szociális ösztöndíjban részesülni, a megkapható 

legalacsonyabb összeg 7000 Ft lett. 596 Ft a pontonként kapható összeg a minimum 

összeg felett. 

 A GPK-ról három fellebbezés érkezett be, ezeket a Külső Szociális Bizottság ülésén 

fogják tárgyalni. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland bemutatta a Kulturális és Szakmai Hét, illetve a Harmadoló Est részletes 

költségvetését, illetve a rendezvények előzetes költségvetésének új formáját. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Harmadoló est költségvetését? 

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

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kulturális és Szakmai Hét 

költségvetését? 

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

Német Roland elmondta továbbá, hogy elkészítette a 2016-os év rendezvényeinek tervezett 

költségvetését a megfelelő biztonsági tényezők és várható bevételek, illetve kiadások 

figyelembevételével. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta a következőket: 

 Szikszai Fannival keresik a szponzorokat, 350 ezer Ft-ot sikerült eddig gyűjteniük. Kb. 

150 céget kerestek fel eddig, még 60 db van körülbelül, akinek megvan az elérhetősége, 

de még írni kell nekik. 

 A Kulturális és Szakmai Hét eseményeire mindenki hívja meg az ismerőseit. 

mailto:hk@ktk.bme.hu
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 Harmadoló Est: eddig 70 jegyet adtak el. A kollégiumokon körbe fognak még járni. 

 A Kármán napi vetélkedőre beérkeztek a tanszékek feladatai. 

 A Kulturális és Szakmai Hétre az egyik előadó ma lemondta az előadását. 

 Bizottsági ülést fog tartani vasárnap 18 órától. 

Varró Gergő: A KÁTÉ-nak lapzártája van a héten, a SLIP logót el kellene készíteni a 

közeljövőben, hogy a KÁTÉ hátlapjára felkerülhessen. 

22:03 Polgár Eszter elhagyta a termet. 

 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta a következőket: 

 Bizottsági ülésen átnézték a PR kiadványt, apróbb változtatási javaslatokat tettek. 

 A dékáni ajánlást egyeztetni kell Dr. Czigány Tiborral. 

 Szóba kerültek a GHK Facebook oldal javításának, fejlesztésének lehetőségei is. 

 Szükség lenne a bizottsági bemutatkozások közzétételére is. 

 Instagramon is megjelenne a GHK, az öntevékeny körökkel kapcsolatos képeket is fel 

lehetne tölteni ide. 

Kántor Tamás: Lehet, hogy érdemes lenne fórumot tartani a tanulmányi ösztöndíjak osztási 

elveivel kapcsolatban. 

 

GSZK beszámoló 

Vatai András elmondta, hogy Dobai Attiláék egyeztettek Rácz Tamással a szponzorációs 

összeggel kapcsolatban. A tanszékekkel is felveszik a kapcsolatot esetleges támogatások miatt. 
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Egyebek 

Varró Gergő: Vasárnap este tartanánk GHK ülést a Kulturális és Szakmai Hét miatt.  

Ülés vége: 22:50 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. március 6. (vasárnap) 

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

