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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. 03.06. Oldalszám: 5 

 

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. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy készül a kollégiumi internetszolgáltatással foglalkozó hallgatók 

jutalmazási rendszere. Egyeztetni fog Benke Ádámmal (Számítástechnika Szakosztály 

körvezető) is erről. 

EHK 

Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Nemrég megalakult a Tudományos Tanács, határoztak arról, hogy ezek az ülések nem 

nyilvánosak, jegyzőkönyvet is csak a rektor fog kapni róla. A tanács tagjai a 

dékánjuknak sem számolhatnak be az ülésen elhangzottakról. A határozatok 

nyilvánosak lesznek, viszont az azokat megelőző vita nem. 

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


 
 

2016.03.06. 
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 

 

-2- 

 A kollégiumi internetszolgáltatással és a konditermekkel kapcsolatban Daku Dávid 

szerdán fog egyeztetni a Kancellárral. 

 33 darab fellebbezés érkezett be a szociális pályázatok eredményei ellen, ebből 13 

jogos, ezek közül 4 bírálói hibából adódott. Nálunk 3 fellebbezés volt, de egy sem 

bírálói hiba miatt. 

 Érkezett új részlet Dr. Bihari Pétertől a készülő TVSz-ből, ennek a véleményezése is 

folyamatban van. 

 A Külső Kollégiumi Bizottság ülésezni fog a héten. 

 Szociális Bizottság: az Alapszabályba készül a bírálók megválasztásával kapcsolatos 

rész. 

 A balatonlellei táborban havi szinten meg kell lennie összesen a 75%-os töltöttségnek 

– ha ezt tudjuk biztosítani, nem kell pluszban fizetni semmit a kari HK-knak. 

 Gazdasági Bizottság: Az EHK hosszútávú projekteket határozott meg, melyek közül a 

főbb terültetek: 

o A versenycsapatoknak tervezett műhely kialakításához hozzájáruljunk. 

o Az is felmerült, hogy egy elektronikus adatbázist hoznának létre, amiben a 

jegyzeteket tennék elérhetővé. 

o Az egyetemi kártyarendszer is egy lehetséges projekt-ötlet: pl. büfében, 

printerben, jegyzetboltban lehetne vásárolni vele. Ehhez kapcsolódóan az 

egyetem területén, több helyen lehetne nyomtatási pontokat létrehozni, itt egy 

kártya használatával egyszerűen tudnának nyomtatni a hallgatók. Ezt 

valószínűleg több szponzor is támogatná. 

o Az egyetemi klubok felújítása is tervben van. 

 2016. május 7-én lesz BME-s futóverseny a BME Sportközponttal közös 

szervezésben. 

 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tisztújítása a héten zajlott. 

 Megköszönte a HÖOK Közgyűlésen segítséget nyújtó hallgatóknak a részvételt. 

20:36 Megérkezett Rumony András. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy pénteken részt vett Külső Oktatási Bizottság ülésen, ahol a 

készülő TVSz-t véleményezték. A következő héten, pénteken délután folytatják a munkát. 

Ösztöndíj Bizottság 

Varró Gergő bemutatta a 2015. november 17-30. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari 

Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) 

értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Varró Gergő bemutatta a 2015. december 1-31. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari 

Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) 

értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő bemutatta a 2016. január 1-31. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő bemutatta a 2015. november 17-30. időszakra vonatkozóan, a GHK Közéleti 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő bemutatta a 2015. december 1-31. időszakra vonatkozóan, a GHK Közéleti 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő bemutatta a 2016. január 1-31. időszakra vonatkozóan, a GHK Közéleti 

ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő elhagyta a termet. Az ülés vezetését Szaller Ádám vette át. 
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Szaller Ádám bemutatta a 2015. november 17-30. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari 

Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Szaller Ádám bemutatta a 2015. december 1-31. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari 

Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Szaller Ádám bemutatta a 2016. január 1-31. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését. 

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést. 

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

 

Varró Gergő visszatért a terembe és visszavette az ülés vezetését. 

21:09 Polgár Eszter elhagyta a termet. 

 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 Pár hallgató kereste, hogy nem megfelelő a számára kiutalt összeg, az EHK-nak 

továbbítja ezeket a megkereséseket. 

 Külső Szociális Bizottsági ülésen tárgyalták a beérkezett fellebbezéseket. 

 Adatszolgáltatással kapcsolatban egyelőre nem kaptunk információt, hogy szükséges-e 

készíteni. 

 

21:30 Szaller Ádám elhagyta a termet. A jegyzőkönyv vezetését Csernák Attila vette át. 
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Gazdasági Bizottság 

Német Roland részletesen bemutatta a GHK 2016. évre vonatkozó tervezett költségvetését. 

 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott költségvetés-

tervezetet. 

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

 

Egyebek 

Gulácsi Balázs a készülő GHK weboldallal kapcsolatos fejleményekről beszélt. Szó volt egy 

mintatanterveket összesítő felületről illetve órarend generáló programról, amita 

Számítástechnika Szakosztály fejleszt. 

 

Kun Levente felvetette, hogy az 5. héten a képviselet meglátogassa csapatépítő jelleggel a K 

épülethez kapcsolódó alagútrendszert. A jelenlévők támogatták a javaslatot. 

 

Varró Gergő kérte, hogy az elkövetkező héten a jelenlévők segítsék a rendezvények 

gördülékeny zajlását.  

 

Ülés vége: 21:45 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. március 15. (kedd) 
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